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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ADEGMAR VENDRAMINI 
Orientador: Juliana Carla Barbieri Steffler - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONECTIVOS NO GÊNERO CRÔNICA: NOVAS PERSPECTIVAS DE ANÁLISE 
LINGUÍSTICA PARA O ENSINO MÉDIO 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Ensino Médio, Crônica, Análise Linguística, Conectivos, 
Resumo: Tendo em vista que há um novo aluno, os meios utilizados para o ensino de análise 
linguística em Língua Portuguesa devem ser repensados. Assim, o desafio foi criar um modo de 
ensinar a língua de tal maneira que atingisse esse aluno contemporâneo melhorando seu 
desempenho. Dessa forma, este artigo apresenta uma nova proposta de trabalho com o gênero 
discursivo Crônica e também com a análise dos usos das funções dos conectivos. Procurou-se, 
assim, extrapolar os limites do estudo puramente estruturalista/formalista, mostrando que o 
aprimoramento da competência linguística é intrínseco ao acesso às práticas de leitura, de escrita 
e de oralidade. O objetivo central foi aprimorar as habilidades discursivas, a partir da análise 
linguística dos conectivos no gênero Crônica, gênero este que apresenta textos curtos, leves, com 
o intuito de divertir ou desenvolver reflexões críticas sobre a vida e o comportamento humano, 
com humor, poesia, ironia, a partir de fatos cotidianos. Quanto aos resultados, o Projeto PDE foi 
implementado junto aos alunos do 2º ano A do Ensino Médio do Colégio Estadual Cianorte, na 
cidade de Cianorte, no 1º semestre de 2017 e a unidade didática produzida levou o aluno à 
apropriação do gênero discursivo em questão, por meio da leitura e da escrita, de modo a 
desenvolver a capacidade de pensamento crítico e ampliar seus conhecimentos linguístico-
discursivos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ADEGMAR VENDRAMINI 
Orientador: Juliana Carla Barbieri Steffler - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONECTIVOS NO GÊNERO CRÔNICA: NOVAS PERSPECTIVAS DE ANÁLISE 
LINGUÍSTICA PARA O ENSINO MÉDIO 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Ensino Médio, Crônica, Análise Linguística 
Resumo: Este trabalho elegeu como tema o estudo das práticas discursivas de oralidade, leitura, 
escrita e o aprimoramento dos conhecimentos linguísticos visando à formação do educando. 
Tendo em vista que há um novo aluno e uma nova escola, os meios utilizados para o ensino da 
Língua Portuguesa devem ser repensados. Assim, o desafio maior do professor hoje é criar um 
modo de ensinar a língua de tal maneira que atinja este aluno contemporâneo melhorando seu 
desempenho quanto às habilidades discursivas. Dessa forma, este projeto apresenta uma nova 
proposta de trabalho com o gênero discursivo Crônica e também quanto à análise dos usos das 
funções dos conectivos, rompendo assim com o estudo puramente estruturalista/formalista, 
mostrando que o aprimoramento da competência linguística irá ocorrer se o aluno tiver acesso às 
práticas de leitura, escrita e oralidade. Assim, o objetivo central deste trabalho é aprimorar as 
habilidades discursivas, a partir da análise linguística dos conectivos no gênero Crônica. Gênero 
este que apresenta textos curtos, leves, com o objetivo de divertir ou desenvolver reflexões 
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críticas sobre a vida e o comportamento humano, com humor, poesia, ironia, a partir de fatos 
cotidianos. No que se refere aos resultados, o objetivo é levar o aluno à apropriação do gênero 
Crônica, por meio da leitura e da escrita, desenvolvendo assim a capacidade de pensamento 
crítico e ampliando seus conhecimentos linguístico-discursivos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ADRIANA VILMARA GURALH CAMARGO 
Orientador: Fernanda Rosário de Mello - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras 
de União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A leitura na Educação de Jovens e Adultos 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, leitura, 
Resumo: A presente produção corresponde à última etapa das atividades relativas à participação 
no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), turma 2016/2017, oferecido pela Secretaria 
de Estado da Educação do Paraná. Este texto traz as considerações sobre a implementação do 
Projeto de Intervenção Pedagógica, cujo trabalho foi realizado no CEEBJA União da Vitória, com 
um grupo de professores que atuam na modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA. Com 
intuito de oferecer um referencial teórico que abordasse formas eficientes de trabalhar com a 
leitura nessa tão heterogênea modalidade de ensino, optou-se pela produção didático-pedagógica 
de um artigo. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ADRIANA VILMARA GURALH CAMARGO 
Orientador: Fernanda Rosário de Mello - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras 
de União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Concepções de leitura e suas implicações no ensino voltado à EJA 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, leitura, andragogia 
Resumo: De que maneira podem-se criar condições para que seja realizado um trabalho voltado 
à leitura de maneira a respeitar as concepções de mundo deste grupo de alunos tão específico 
que é a EJA? No intuito de propor uma reflexão teórica aos professores que trabalham com a 
Disciplina de Língua Portuguesa na EJA, a presente Produção Didático-pedagógica, em formato 
de artigo, traz, utilizando-se da metodologia de uma pesquisa bibliográfica, referenciais que 
poderão ser incorporados à prática docente de forma que este profissional venha a realizar um 
trabalho exitoso em relação à leitura. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ADRIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 
Orientador: TEREZINHA DA CONCEIÇÃO COSTA HUBES - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Descritores da Prova Brasil como alternativa/abordagem didática no ensino de Leitura: 
Uma proposta de formação continuada para docentes 
Tema: Ensino e Aprendizado de leitura 
Palavras-chave: Prova Brasil, Descritores, Concepções de leitura, Formação Continuada, 
Resumo: Neste artigo pretendemos apresentar os resultados dos trabalhos realizados a partir de 
uma Proposta de Produção Didático-Pedagógica, promovida no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE-2016/2017, que consistiu na promoção de uma formação 
continuada para docentes, tendo como base de estudos os Descritores da Prova Brasil como 
alternativa/abordagem didática no ensino de leitura. A partir da constatação de que as análises 
dos resultados da Prova Brasil têm sido superficiais e pautadas apenas no índice do IDEB e suas 
metas estipuladas, nosso objetivo foi promover reflexões para que fossem desvelados detalhes da 
organização da prova e que possibilitassem novas análises para além da mera nota do IDEB. 
Para tanto, alicerçamos o trabalho em estudos de Menegassi (2009), Koch e Elias (2010), Soligo 
(2010) e Costa-Hübes (2015) entre outros, a partir dos quais abordamos as concepções teóricas 
sobre a Prova Brasil e a sua relação com as concepções de leitura. A formação continuada 
contou com a participação de professoras representantes de diferentes áreas e disciplinas 
escolares. E através de estudos coletivos de textos variados, promovemos a formação de um 
grupo de professores melhores capacitados para analisar os dados das avaliações externas com 
mais propriedade e profundidade teórica. Além disso, sugerimos diversos mecanismos 
metodológicos, baseados na concepção de leitura interacionista e com foco discursivo, para 
apontar alternativas para realizar o enfrentamento das dificuldades de aprendizado de leitura 
apresentados pelos estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ADRIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 
Orientador: TEREZINHA DA CONCEIÇÃO COSTA HUBES - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Descritores da Prova Brasil como alternativa/abordagem didática no ensino de Leitura: 
Uma Proposta de Formação Continuada para Docentes 
Tema: Ensino e Aprendizado de leitura 
Palavras-chave: Prova Brasil, Descritores, Formação Continuada 
Resumo: A Prova Brasil, apesar de suas limitações de diagnóstico, apresenta dados que nem 
sempre são bem interpretados ou bem aproveitados pela instituição. Buscar elementos teóricos 
que possibilitem um olhar que vá além de mera mensuração do número do IDEB é um desafio 
que se buscará neste projeto. A partir dos estudos dos descritores e das concepções de leitura 
proporemos, a colegas professores, por meio de uma proposta de formação continuada, uma 
reflexão a cerca das possibilidades pedagógicas de trabalho com os descritores da Prova Brasil 
para a melhoria do desempenho de nossos estudantes. A intenção é fomentar uma formação 
continuada para que os elementos da Prova Brasil se tornem algo do cotidiano do trabalho 
docente no ensino de Leitura. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ALBERTINA MEZAVILA 
Orientador: Antônio Donizeti da Cruz - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A literatura de cordel e sua aplicabilidade no estudo da variação linguística 
Tema: Linguística aplicada e o ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Literatura de cordel, variação linguística, oralidade 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos com o trabalho 
desenvolvido a partir da Literatura de Cordel, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, do 
Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli, no município de Cascavel-PR, realizado no primeiro 
semestre de 2017. Este projeto é integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE, promovido pelo Estado do Paraná que possibilita o aperfeiçoamento profissional dos 
professores. Nele, elucida-se a importância do ensino da variação linguística por meio do estudo e 
da apreciação da Literatura de cordel. Parte-se, então, do pressuposto de que é possível estudar 
e descrever a variação, pois ela está intimamente relacionada a fatores históricos, sócio-culturais 
e geográficos. Além de ser possível conhecer as idiossincrasias e riquezas culturais de uma 
determinada região do país, no caso, o Nordeste, por meio da literatura, especificamente a de 
Cordel. O referencial teórico que embasa este artigo apoia-se principalmente em Bortoni-Ricardo 
(1984), Fiorin (2011), Labov (1983), Luyten (2005), Zumthor (1993; 1997), entre outros. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ALBERTINA MEZAVILA 
Orientador: Antônio Donizeti da Cruz - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Literatura de cordel: um mote para a variação linguística 
Tema: Linguística aplicada e o ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Literatura de Cordel, variação linguística, oralidade 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar a Produção Didático-
Pedagógica voltada para o 9°Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Marilis Faria 
Pirotelli de Cascavel-Pr. Nela, focar-se-á a necessidade do ensino da variação linguística por 
meio do estudo e da apreciação da Literatura de cordel. Parte-se, então, do pressuposto de que é 
possível estudar e descrever a variação, pois ela está intimamente relacionada a fatores 
históricos, sócio-culturais e geográficos. Além de ser possível conhecer as idiossincrasias e 
riquezas culturais de uma determinada região do país, no caso, o Nordeste, por meio da literatura, 
especificamente a de Cordel. O referencial teórico que embasa esta Produção apoia-se 
principalmente em Bortoni-Ricardo (1984), Fiorin (2011), Labov (1983), Luyten (2005), Zumthor ( 
1993; 1997), entre outros. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ALCIONE RODRIGUES 
Orientador: JOSOEL KOVALSKI - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Luís Da Câmara Cascudo e a Literatura Oral: Estratégias de Leitura 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
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Palavras-chave: Leitura, folclore, Cultura popular, 
Resumo: Analisando o histórico escolar de leitura dos alunos verifica-se a quase ausência de 
leitura literária, pois nossos alunos estão cada vez mais focados na leitura digital e deixaram a 
leitura literária de lado. Sabendo que a leitura é uma das práticas de fundamental importância na 
formação de um sujeito crítico, tendo em vista que as dificuldades interpretativas e de 
compreensão de texto existem devido à falta de leitura, nós professores devemos buscar 
estratégias para aproximar nossos alunos da esfera literária. Nosso objetivo é desenvolver o 
gosto pela leitura tendo como estratégia norteadora o mergulho no folclore e na cultura popular 
brasileira, utilizando-se de contos, lendas e fábulas de Luís da Câmara Cascudo e alguns textos 
de Monteiro Lobato. Nas oficinas desenvolvidas os alunos leram, ouviram, contaram e 
dramatizaram histórias, praticando a escrita e reescrita do gênero para uma posterior socialização 
de suas produções para a comunidade escolar. Ao longo do processo interacional entre as formas 
do fazer popular e as atividades em classe, verificamos a apropriação, por parte dos estudantes, 
de vertentes importantes de nossa cultura, aliadas às realidades contextuais dos alunos, 
sobretudo no que tange à oralização de formas tradicionalmente usadas como literatura em sua 
materialização escrita. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ALCIONE RODRIGUES 
Orientador: JOSOEL KOVALSKI - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Luís Da Câmara Cascudo E A Literatura Oral: Estratégias De Leitura 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, folclore, Câmara Cascudo 
Resumo: A leitura, prática de fundamental importância na formação de um sujeito crítico, faz-se 
preocupação encaminhadora de nossos estudos. No intuito de desenvolver o gosto pela leitura, 
tendo em vista as dificuldades interpretativas e de compreensão de texto, buscamos aproximar a 
esfera literária do contexto cotidiano de nossos educandos e, assim, encurtar esse distanciamento 
entre literatura, sala de aula e estudante. Para tanto, faremos leitura de obras de autores como 
Guimarães Rosa, Simão Lopes Neto e Monteiro Lobato, e, acima de tudo, Luís de Câmara 
Cascudo, escritores e estudiosos da cultura popular brasileira, com destaque para o nosso 
folclore. Destarte, ao longo do projeto trabalharemos contos, lendas e fábulas, com o objetivo de 
que os alunos leiam, contem e dramatizem histórias, de modo a praticarem a escrita e reescrita 
do gênero e, sobretudo, socializar as produções para a comunidade escolar. Assim, iniciaremos 
nossas oficinas inquirindo os alunos, através de questionários, acerca do gosto pela leitura e com 
que frequência eles leem, para, após discussão das informações respondidas, darmos início a 
pesquisa sobre o autor, Luís da Câmara Cascudo, que norteará nosso projeto. A partir das 
informações coletadas na pesquisa, realizaremos oficinas de contação de histórias, dramatização, 
releitura, paráfrase, ilustrações e leitura. Por fim, os alunos produzirão um portfólio com as 
atividades desenvolvidas no decorrer do projeto. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ALESSANDRA PESCAROLE DE CARVALHO 
Orientador: Rogério Caetano de Almeida - IES: UTFPR 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O ESTRANHO NA NARRATIVA ASSOCIADO AO USO DO MÉTODO RECEPCIONAL - 
UMA ALTERNATIVA PARA A INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS EM SALA DE AULA 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: estranho, narrativa, interpretação, Método Recepcional, 
Resumo: O presente artigo trata basicamente da experiência de aplicação do projeto PDE - 
Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - O estranho na narrativa - uma 
possibilidade de auxiliar o aluno na interpretação de textos literários, que visou subsidiar os 
alunos na construção de sentidos para os textos literários a partir de um tema central: o estranho. 
No projeto buscou-se mostrar como as narrativas que abrigam esse mote podem assistir o aluno 
para que, durante o processo de leitura e compreensão do texto, os significados textuais se 
desvelem, conferindo sentido ao texto lido. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ALESSANDRA PESCAROLE DE CARVALHO 
Orientador: Rogério Caetano de Almeida - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O estranho na narrativa - Uma possibilidade de auxiliar o aluno na interpretação de textos 
literários 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Literatura, Estranho, Produção de sentido 
Resumo: A proposta prática desta produção didático-pedagógica é auxiliar o aluno na construção 
de sentido nos textos literários tendo como elemento motivador a temática do estranho. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ALEXSANDRA DERETTI 
Orientador: Rosimeiri Darc Cardoso - IES: FECEA 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Da oralidade para a escrita: O trabalho com o gênero causo 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura, Oralidade, Escrita, Gênero Causo, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos do Projeto de Intervenção Pedagógica 
intitulado Da Oralidade para a Escrita: O trabalho com o gênero causo realizado com alunos do 7º 
ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Pe. José de Anchieta, situado na periferia do 
município de Apucarana. Esse projeto foi proposto em função da dificuldade na leitura e na 
produção escrita dos alunos. Propomos um trabalho por meio da utilização do gênero textual 
causo, com o intuito de levar os alunos a perceberem o quanto pode ser fácil e divertido a leitura e 
principalmente a produção escrita. Entendemos que diferentes atividades com práticas concretas 
de leitura e de produção, podem resolver as dificuldades apresentadas pelos alunos em textos 
escritos em decorrência da influência da leitura do gênero textual causo por se tratar de um 
gênero que apresenta uma linguagem simples e informal, além de retratar em suas histórias, fatos 
do cotidiano de uma forma clara e até mesmo cômica, faz com que o leitor se identifique com a 
história e tire suas conclusões dos fatos narrados, aproximando-o da prática de leitura e escrita. 
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Dessa forma, os alunos puderam partir do conhecimento das histórias contadas por seus 
familiares, quanto às contadas na escola. Desenvolvendo então, o gosto pela leitura e com isso, 
passar a praticar uma produção escrita com mais frequência e qualidade. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ALEXSANDRA DERETTI 
Orientador: Rosimeiri Darc Cardoso - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Da oralidade para a escrita: O trabalho com o gênero causo 
Tema: Literatura e escola: concepções a práticas 
Palavras-chave: Leitura, Oralidade, Escrita, Causos, 
Resumo: Esta produção didática pedagógica tem por objetivo analisar por meio do gênero textual 
causos o interesse dos alunos na busca pela leitura, verificando o aprimoramento da oralidade, da 
produção escrita e da inserção social. Observam-se as dificuldades na leitura e produção escrita 
dos alunos, que não conseguem produzir textos seguindo uma sequência lógica dos fatos 
narrados. Hoje, quando se sugere uma leitura, detecta-se que eles não conseguem interpretar o 
que acabaram de ler, isso acontece devido à falta de interesse na busca pela leitura, pois leem 
com pouca frequência, consequentemente têm dificuldades na fala e na escrita. Estas 
dificuldades têm causado muitas preocupações nos professores, por isso busca-se, nesta 
pesquisa com gêneros discursivos, formas eficientes e significativas que possam contribuir nesse 
processo. Desta forma, a implementação desta pesquisa será feita através do gênero causos, 
esta narrativa é única e distinta das demais, pois utiliza uma linguagem simples e de fácil 
compreensão, fazendo com que os alunos percebam uma linguagem diferente das apresentadas 
pela gramática normativa, ou seja, uma linguagem informal. Como metodologia, os alunos 
conhecerão as características do gênero causos por meio de análises, pesquisarão causos a 
partir das informações de seus familiares, trabalharão a oralidade, desenvolvendo toda uma 
performance. Neste sentido, pretende-se oportunizar aos alunos uma leitura mais atrativa e um 
melhoramento significativo nas atividades de produção escrita. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ALICE TEREZINHA KATZER 
Orientador: Luciane Watthier - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O trabalho com a leitura por meio do gênero discursivo conto e da contação de histórias 
Tema: A leitura e a contação de histórias como mais um recurso para a construção do processo 
de aprendizagem na área de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Contação de Histórias, Conto, Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa, 
Resumo: Este trabalho constitui-se de uma intervenção pedagógica realizada em turmas do 6º 
ano do Ensino Fundamental, relacionada à importância da leitura em sala de aula. Buscamos 
conhecer e aprofundar uma discussão sobre o uso da leitura o trabalho pedagógico e sua 
utilização no cotidiano escolar pelo professor. Verificamos, pois, a importância e a contribuição da 
contação de histórias para o desenvolvimento de um método de ensino produtivo, que valorize a 
construção do conhecimento, o desenvolvimento das capacidades de aprendizagem e habilidades 
dos educandos. Esse projeto buscou reconhecer e desenvolver, no aluno, as competências da 
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leitura e da escrita, por meio de atividades de leitura, mais especificamente com a contação de 
histórias e com os contos. Isso porque, nas aulas de Língua Portuguesa, sempre sentimos que 
textos do referido gênero discursivo despertam o interesse da maioria dos alunos. Além disso, 
esse tipo de atividade abre novos caminhos para o trabalho pedagógico, pois as histórias 
representam indicadores efetivos para situações desafiadoras, assim como fortalecem vínculos 
sociais, educativos e afetivos. Portanto, utilizou-se a contação de histórias como ferramenta para 
o desenvolvimento dos alunos, despertando pequenos leitores e estimulando para o mundo da 
imaginação. Como fundamentação teórica recorremos a diversos pesquisadores, tais como: 
Bakhtin (2006); Costa (2016); Fonseca (1995); Martins (2007); Vygotsky (1994), entre outros. 
Como resultados da implementação dessa pesquisa, pode-se citar que os objetivos foram 
alcançados, pois a maioria dos alunos demonstrou interesse e participação, respondendo com 
eficiência às atividades propostas. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ALICE TEREZINHA KATZER 
Orientador: Luciane Watthier - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O trabalho com a leitura por meio do gênero discursivo conto e da contação de histórias 
Tema: A leitura e a contação de histórias como mais um recurso para a construção do processo 
de aprendizagem na área de Língua Portuguesa. 
Palavras-chave: Conto, Contação de Histórias, Ensino, Aprendizagem, 
Resumo: Este projeto busca conhecer e desenvolver, no aluno, as competências da leitura e da 
escrita, por meio de atividades de leitura, mais especificamente com a contação de histórias. Isso 
porque, sempre sentimos que o gênero discursivo conto desperta o interesse da maioria dos 
alunos. Além disso, esse tipo de atividade abre caminhos para uma melhoria do trabalho 
pedagógico, pois as histórias representam indicadores efetivos para situações desafiadoras, 
assim como fortalecem vínculos sociais, educativos e afetivos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ALTAIR AMARAL DE OLIVEIRA 
Orientador: Bruna Plath Furtado - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Formação do Leitor e a Relevância das histórias em quadrinho como incentivo á leitura 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Ensino de português, leitura, história em quadrinhos 
Resumo: incentivo e a efetivação da mesma, contribuindo para a estimulação de novas leituras e 
construção da escrita por meio das HQs. Concluímos que a leitura das HQs possibilitou a 
exploração do potencial cognitivo e criativo dos alunos. A nosso ver, as HQs constitui uma das 
mais ricas e produtivas Esse artigo tem como objetivo contribuir para despertar o gosto pela 
leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo dos alunos, proporcionando-lhes, por meio da 
leitura de HQs, oportunidades de expansão de novos horizontes pessoais e culturais, visando 
uma formação crítica e emancipadora. Os encaminhamentos propostos estão embasados em 
uma pesquisa qualitativa, envolvendo um conjunto de procedimentos, ideias, vivências e práticas 
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pedagógicas, a partir de observações, debates, trabalhos em grupo, dinâmicas, leituras, 
compreensão e interpretação de HQs, junto aos alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, do 
Colégio Estadual Vila Alta - Ensino Fundamental e Médio, Município de Alto Paraíso no estado do 
Paraná. Como estratégias de ação junto aos alunos, adotamos os passos descritos por Solé 
(1998) em três etapas de atividades com os textos propostos para leitura: o antes, o durante e o 
depois da leitura, incentivo e a efetivação da mesma, contribuindo para a estimulação de novas 
leituras e construção da escrita por meio das HQs. Concluímos que a leitura das HQs possibilitou 
a exploração do potencial cognitivo e criativo dos alunos. A nosso ver, as HQs constitui uma das 
mais ricas e produtivas Esse artigo tem como objetivo contribuir para despertar o gosto pela 
leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ALTAIR AMARAL DE OLIVEIRA 
Orientador: Bruna Plath Furtado - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A FORMAÇÃO DO LEITOR E A RELEVÂNCIA DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
COMO INCENTIVO À LEITURA 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Ensino de português, leitura, história em quadrinhos 
Resumo: A presente unidade didática tem por objetivo despertar nos alunos do 6º ano do Colégio 
Estadual Vila Alta (Ensino Fundamental e Médio) o gosto pela leitura, utilizando, para tanto, 
Histórias em Quadrinhos, doravante HQs. A partir deste trabalho, espera-se aguçar o potencial 
cognitivo e de criação do aluno; promover o desenvolvimento do vocabulário e potencializar o 
acesso aos mais diversos tipos de leitura; conhecer o gênero HQs e suas características. Para 
atingir os objetivos propostos, desenvolveremos um estudo por meio de oficinas, que serão 
ofertadas aos alunos participantes do projeto. Ao final, espera-se que os alunos sejam capazes de 
produzir sentidos na leitura de Histórias em quadrinhos, compreendendo as funções sociais desse 
gênero, a partir de suas condições de produção e circulação. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ANA CRISTINA GONCALVES DE OLIVEIRA SANCHES 
Orientador: LUIZ ANTÔNIO XAVIER DIAS - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Como eu Era Antes de Você, possibilidade de trabalho literário e cinematográfico em sala 
de aula 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Cinema, Aprendizagem, 
Resumo: A leitura é uma atividade permanente da condição humana, uma habilidade a ser 
adquirida desde cedo e treinada em várias formas. Ter domínio da habilidade de leitura proficiente 
garante o exercício da cidadania, o acesso aos bens culturais e a inclusão social. Formar leitores 
sempre foi um grande desafio para a escola. Atualmente, esse fato se agrava ainda mais devido 
às concorrências presentes no mundo tecnológico, pois ler um livro requer mais concentração do 
que assistir aos programas televisivos, ouvir músicas ou brincar com jogos eletrônicos. Estas 
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atividades são mais atrativas para os jovens. A leitura hoje, mais do nunca, significa o encontro 
das pessoas com elas mesmas. Neste mundo em que a cultura visual ou oral se sobrepõe à 
escrita, e diante da dificuldade em motivar aos alunos para a leitura propõe-se um trabalho dentro 
da esfera social de circulação midiática. Esse artigo é o resultado de um trabalho desenvolvido no 
programa de desenvolvimento educacional - PDE, que aconteceu Município de Ribeirão do 
Pinhal, no Colégio Estadual Hermínia Lupion com os alunos do 3º Ano do Ensino Médio. Seu 
objetivo foi de despertar no aluno o interesse em ler a obra após assistirem ao filme e também 
produzir uma sequência didática, tudo isso por meio de um trabalho de motivação. Após a 
realização das atividades foi possível perceber que o interesse dos alunos pela leitura aumentou 
muito, pois eles puderam perceber a importância da mesma para suas vidas, a união das 
tecnologias midiáticas e da leitura produziu resultados muito significativos para todos. 
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Professor PDE: ANA CRISTINA GONCALVES DE OLIVEIRA SANCHES 
Orientador: LUIZ ANTÔNIO XAVIER DIAS - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Como eu Era Antes de Você, possibilidade de trabalho literário e cinematográfico em sala 
de aula 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Literatura, Cinema, Sequência didática 
Resumo: A leitura é uma atividade permanente da condição humana, uma habilidade a ser 
adquirida desde cedo e treinada em várias formas. Lê-se para entender e conhecer, para sonhar, 
viajar na imaginação, por prazer ou curiosidade. Considera-se que seja também um instrumento 
valioso para a apropriação de conhecimentos relativos ao mundo exterior, pois amplia e aprimora 
o vocabulário e contribui para o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo, porque 
possibilita o contato com diferentes ideias e experiências. Ter domínio da habilidade de leitura 
proficiente garante o exercício da cidadania, o acesso aos bens culturais e a inclusão social. 
Formar leitores sempre foi um grande desafio para a escola. Atualmente, esse fato se agrava 
ainda mais devido às concorrências presentes no mundo tecnológico, pois ler um livro requer 
mais concentração do que assistir aos programas televisivos, ouvir músicas ou brincar com jogos 
eletrônicos. Estas atividades são mais atrativas para os jovens. A leitura hoje mais do nunca, 
significa o encontro das pessoas com elas mesmas. Neste mundo em que a cultura visual ou oral 
se sobrepõe à escrita, e diante da dificuldade em motivar aos alunos para a leitura propõe-se um 
trabalho dentro da esfera social de circulação midiática. Esse projeto será desenvolvido no 
Município de Ribeirão do Pinhal, no Colégio Estadual Hermínia Lupion com os alunos do 3º Ano 
do Ensino Médio, espera-se que o aluno tenha interesse em ler a obra após ver o filme e também 
produzir uma sequência didática, tudo isso através de um trabalho de motivação. 
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Título: Incentivando a leitura por meio do universo dos Contos de Fadas Contemporâneos 
Tema: Ensino e aprendizagem da Leitura 
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Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Contos, Contos de Fadas Contemporâneos, 
Resumo: O presente artigo é fruto do resultado de um projeto de intervenção pedagógica, 
aplicado junto aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, do período matutino, do Colégio 
Estadual Arthur de Azevedo - EFMPN, no município de São João do Ivaí - Pr. Tal projeto foi 
aplicado devido ao fato de sentir, no dia a dia do trabalho docente, a falta de interesse e 
motivação para a leitura literária, pois nos dias atuais, é cada vez mais comum vermos o 
distanciamento dos alunos da leitura, pois suas horas livres são dedicadas ao uso das novas 
tecnologias e o celular passou a ser o amigo e confidente mais fiel, dessa forma, a leitura muitas 
vezes fica relegada somente ao ambiente escolar, somente para o aprendizado científico, 
deixando de ser fonte de entretenimento, lazer e prazer. Diante de tal constatação, essa proposta 
objetivou promover o incentivo a leitura e interpretação crítico-reflexiva dos valores sociais por 
meio dos Contos de Fadas Contemporâneos. A implementação foi realizada durante o primeiro 
semestre do corrente ano e resultou em um aumento significativo do interesse e participação dos 
alunos nas atividades propostas, o que levou a maior significação da leitura, entendo-a como 
meio para a reflexão, bem como para a melhoria da interpretação oral e escrita, da ampliação do 
vocabulário e, sobretudo do prazer ao se ler contos de fadas contemporâneos. Para atingir tal 
proposta, realizou-se todo um trabalho de pesquisa bibliográfica, escolha dos materiais a serem 
aplicados e de conceitos trazidos por autores renomados na área. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ANDRÉA APARECIDA DE CASTRO TESTA 
Orientador: Paulo Roberto Almeida - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Incentivando a leitura por meio do universo dos Contos de Fadas Contemporâneos 
Tema: Ensino e aprendizagem da Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Contos, Contos de Fadas Contemporâneos, 
Resumo: Ler é essencial. Por meio da leitura, examinamos os nossos próprios valores e 
conhecimentos com os dos outros. Assim como as pessoas, os livros podem ser surpreendentes, 
formar e informar leitores, nos transportar para outros mundos possíveis e fazer de nós, 
indivíduos aprendizes e mestres. Diante da importância da leitura, este projeto se propõe, por 
meio da leitura dos contos de fadas contemporâneos, a aproximar o aluno do 6º ano do ensino 
fundamental dessa prática tão rica e valorosa para o aprendizado científico e literário, 
promovendo ainda a oralidade e a escrita. 
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Professor PDE: ANDREZA RIBEIRO NUNES 
Orientador: Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Questões de gênero e diversidade na escola: leituras plurais dos contos de Marina 
Colasanti 
Tema: Gênero e Diversidade 
Palavras-chave: Identidade, Gênero, Contos, Estereótipo 
Resumo: O artigo apresenta o resultado da implementação do projeto PDE, 2016, no Colégio 
Estadual Professor Mario Evaldo Morski - EFMN, na cidade de Pinhão-PR. O público alvo da 
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pesquisa foram alunos do Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental. Neste contexto, objetivou-se debater o tema identidade, gênero e 
diversidade no ambiente escolar, tendo em vista os comportamentos estereotipados e 
preconceituosos que há sobre esses assuntos. Buscou-se desmistificar o papel da mulher como 
cuidadora, que serve, frágil, mostrando que a concepção de gênero feminino e masculino é uma 
construção social. Para isso foram analisadas letras de músicas, alguns vídeos, imagens, artigos 
e minicontos de Marina Colasanti que abordam o tema. A implementação do projeto teve como 
meta também, tornar o ambiente escolar mais democrático, sem preconceito e discriminações. O 
trabalho é resultado de uma pesquisa teórica desenvolvida no projeto de intervenção e 
implementada por meio do Caderno Pedagógico, encaminhado seguindo-se os pressupostos 
metodológicos da pesquisa qualitativa, em sua modalidade de pesquisa-ação. 
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Professor PDE: ANDREZA RIBEIRO NUNES 
Orientador: Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: QUESTÕES DE GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA: Leituras plurais dos contos de 
Marina Colasanti 
Tema: Gênero e Diversidade 
Palavras-chave: Gênero, Diversidade, Contos, Estereótipo 
Resumo: O presente trabalho visa estudar o tema identidade, gênero e diversidade no ambiente 
escolar, tendo em vista os comportamentos estereotipados e preconceituosos que há sobre esses 
assuntos. Dessa forma, buscar-se-á desmistificar o papel da mulher como cuidadora, que serve, 
frágil, mostrando que a concepção de gênero feminino e masculino é uma construção social. Para 
isso serão analisados alguns contos e minicontos de Marina Colasanti e algumas letras de 
músicas que abordam o tema. A implementação do projeto será no Curso de Formação de 
Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental com o objetivo de tornar o 
ambiente escolar mais democrático, sem preconceito e discriminações. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ANGELA MARIA VEQUIATO STEVANATO 
Orientador: Márcia Sipavicius Seide - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: TECNOBIOGRAFIA PESSOAL E FAMILIAR: UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA EM 
LETRAMENTO DIGITAL NO SÉTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Biografias, tecnologias digitais, letramentos 
Resumo: O presente Artigo apresenta e reflete sobre a Implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica realizado durante o Programa de Desenvolvimento Educacional _PDE, desenvolvido 
com os alunos do sétimo ano do ensino fundamental, da Escola Estadual Tancredo Neves. O 
trabalho teve como objeto de estudo o gênero textual Tecnobiografia e desenvolvido mediante 
atividades de leitura, de escrita e de comentário avaliativo de exemplares dogênero por considerá-
lo capaz de motivar a prática de leitura e escrita em sala de aula. Teve por objetivo motivar os 
alunos a se interessarem pela leitura de textos online e levá-los a produzirem textos 
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tecnobiográficos e a trocarem experiência com alunos de outro município, através da plataforma 
Facebook, num grupo criado especialmente com a finalidade de estudo. Os resultados mostraram 
que houve a aprendizagem e que os alunos entenderam as características do gênero trabalhado. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ANGELA MARIA VEQUIATO STEVANATO 
Orientador: Márcia Sipavicius Seide - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: TECNOBIOGRAFIA PESSOAL E FAMILIAR: UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA EM 
LETRAMENTO DIGITAL NO SÉTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua portuguesa 
Palavras-chave: Biografias, tecnologias digitais, letramento 
Resumo: A Unidade Didática será desenvolvida na Escola Estadual Tancredo Neves, em 
Palotina. Terá como objeto de ensino o gênero discursivo tecnobiografia, tendo como pressuposto 
o gênero biografia. Na prática pedagógica observa-se que os alunos apresentam dificuldades de 
leitura e escrita e parecem estar cada vez mais desmotivados em sala de aula, pois estão 
inseridos em uma sociedade onde predomina o uso das tecnologias. Sabendo destas 
dificuldades, será proposto o trabalho com o gênero textual tecnobiografia, com o objetivo de 
despertar o interesse pela leitura e escrita, através de atividades que envolvam o aluno, a escola 
e a família e suas experiências pessoais com as tecnologias presentes em seu cotidiano. O 
trabalho será desenvolvido por meio de atividades que levarão os alunos a pesquisarem e lerem 
textos biográficos, investigando a relação que os mesmos têm com as mídias sociais, buscando 
despertar o interesse pela leitura de textos online. A proposta visa à produção de textos 
tecnobiográficos e troca de experiências com os alunos do Colégio Paulo Freire, através da 
plataforma Facebook. Espera-se que, ao final do projeto, os alunos estejam mais interessados e 
comprometidos com as práticas de leitura e escrita, e tenham primorado suas habilidades de 
interpretação e produção textual. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ÂNGELA SILVANA RUBIN LEME 
Orientador: Marcele Aires Franceschini - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ciça como instrumento de trabalho 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura. 
Palavras-chave: Ciça, estratégias de leitura, interpretação literária, questões sociais, 
Resumo: Ciça, livro infanto-juvenil de Neusa Jordem Possatti, com ilustrações de Renato Alarcão 
(Ed. Paulinas, 2004) serviu como janela ao diálogo com as mais distintas temáticas 
contemporâneas, a exemplo de problemas sociais, trabalho infantil, educação, racismo, bullying, 
diversidade e superação. Propôs-se trabalhar tanto na sequência didática quanto no 
desenvolvimento natural das temáticas discorridas em sala com a narrativa bastante poética e 
sensível da protagonista, além do forte fundo sociológico que a compõe. O tema e as atividades 
aplicadas justificaram-se pela necessidade de estudos à formação de leitores críticos na escola 
pública. Levando-se em conta que a leitura não é apenas decodificação, porém interpretação, na 
elaboração das atividades a pesquisa buscou criar comparações com referências e casos que 
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não apenas ilustram temas polêmicos da atualidade, de modo que foram criadas condições para 
que os alunos pudessem refletir sobre as questões apresentadas, tanto em forma de debate 
quanto na confecção de cartazes e histórias, completando assim a atividade de leitura com a 
produção textual. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ÂNGELA SILVANA RUBIN LEME 
Orientador: Marcele Aires Franceschini - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ciça como um instrumento de leitura 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura. 
Palavras-chave: Estratégias de leitura, Interpretação literária, Reflexão, Ciça 
Resumo: O tema e as atividades aplicadas nessa sequência didática justificam-se pela 
necessidade de estudos à formação de leitores críticos na escola pública. Levando-se em conta 
que a leitura não é apenas decodificação, porém interpretação, Ciça, livro Infanto-juvenil de 
Neusa Jordem Possatti, com ilustrações de Renato Alarcão (Ed. Paulinas, 2004) serve como 
janela aberta ao diálogo com inúmeras temáticas, a exemplo de problemas sociais, educação, 
racismo, bullying, diversidade, superação. Propõe-se aqui a interpretação não apenas formal, 
porém conteudística da obra, levando-se em conta a narrativa bastante poética, sensível, além do 
forte fundo sociológico que compõe a protagonista. Na elaboração das atividades, propôs-se 
também o diálogo com outras referências bibliográficas e audiovisuais. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ANTÔNIO DE ARAUJO 
Orientador: GERSONITA ELPÍDIO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O GÊNERO DISCURSIVO NOTÍCIA COMO ESTRATÉGIA DE LEITURA PARA A 
FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS 
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Gênero Discursivo, Notícia, 
Resumo: Este artigo, atividade conclusiva 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, tendo, como objeto de estudo, o 
gênero discursivo notícia enquanto estratégia de leitura para a formação de leitores críticos, com 
vistas ao aprimoramento das habilidades discursivas. O presente trabalho tem como pressupostos 
teóricos o apontamentos de Bakhtin (2011, 2014), Filho (2011), Marcuschi (2008), entre outros 
estudiosos que discutem sobre os gêneros discursivos, possibilitando a ampliação, diversificação 
e enriquecimento das capacidades dos alunos de produzir textos orais e escritos, além de 
aprimorar a recepção de leitura/audição, compreensão e interpretação dos textos. Na sequência, 
há um relato sobre expectativas e resultados obtidos com 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 
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almejados em dois anos de participação do programa em questão. Palavras-chave: Leitura; 
Gênero Discursivo; Notícia. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ANTÔNIO DE ARAUJO 
Orientador: GERSONITA ELPÍDIO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estudo do Gênero Discursivo Notícia Como Estratégia de Leitura Para Formação de 
Leitores Críticos 
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura 
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gênero Discursivo, Notícia, 
Resumo: Este material didático foi elaborado com base em estudos sobre os gêneros discursivos 
fundamentados nos pressupostos teóricos de Bakhtin (2011,2014), Filho (2011), Marcuschi 
(2008), dentre outros estudiosos sobre o assunto. O objeto de estudo para encaminhamento das 
atividades será o gênero notícia como estratégia de leitura para a formação de leitores críticos. O 
objetivo central é aprimorar as habilidades discursivas dos alunos do primeiro ano do ensino 
médio. Em relação à metodologia, o trabalho se caracteriza como uma pesquisa social aplicada, 
de natureza qualitativa que se enquadra como pesquisa-ação, sendo que tais procedimentos 
serão norteados pela concepção de linguagem como forma de interação para problematizar a 
leitura enquanto prática social capaz de contribuir para a formação de leitores críticos. Este 
material didático será aplicado aos estudantes do primeiro ano do ensino médio no Colégio 
Estadual Marechal Costa e Silva - Ensino Fundamental e Médio, no município de Cidade Gaúcha 
- Paraná, durante o 1º semestre de 2017. No que se refere aos resultados, esta intervenção 
pedagógica visa aprofundar, por meio da leitura e escrita do gênero notícia, a capacidade do 
educando desenvolver o pensamento crítico e a ampliação dos seus conhecimentos linguístico-
discursivos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: AROSELI TEREZINHA DANIEL PAULI 
Orientador: Mariângela Garcia Lunardelli - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Valorize meus cabelos brancos - por uma reflexão sobre o envelhecimento 
Tema: Literatura e Escola: Concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura, literatura, envelhecimento, gêneros discursivos, plano de trabalho 
docente, 
Resumo: O objetivo deste artigo é relatar as ações e resultados obtidos durante a implementação 
do Projeto Pedagógico, focado na leitura e produção de textos dos gêneros discursivos entrevista 
e biografia, através de histórias familiares, desenvolvido com alunos do 8º ano do Ensino 
Fundamental da rede pública estadual. O artigo fundamenta-se nos pressupostos teóricos sobre 
leitura e envelhecimento, e no modelo didático-pedagógico de Gasparin, baseado na Pedagogia 
Histórico- crítica. O objetivo do trabalho foi o aprimoramento dos gêneros discursivos a partir da 
produção escrita de memórias familiares, contribuindo para a superação da falta de motivação e 
interesse dos alunos em relação à leitura e à escrita, promovendo o conhecimento e o 
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reconhecimento da história familiar do aluno e dos idosos, permitindo o acesso e a socialização 
das formas de vida da comunidade, possibilitando a contextualização de diferentes momentos 
históricos. No decorrer do Projeto de Implementação, realizou-se o aprofundamento teórico-
metodológico com a leitura e a escrita dos gêneros propostos, desenvolvendo-se diferentes 
estratégias de produção. Ao concluir o projeto de Intervenção Pedagógica, pode-se afirmar que os 
objetivos foram alcançados. O trabalho desenvolveu a reflexão sobre o envelhecimento, 
promoveu a sensibilização dos educandos em relação ao idoso, contribuindo para uma melhor 
relação entre os adolescentes e seus familiares, bem como uma melhor qualidade de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: AROSELI TEREZINHA DANIEL PAULI 
Orientador: Mariângela Garcia Lunardelli - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Valorize meus cabelos brancos: por uma reflexão sobre o envelhecimento 
Tema: Literatura e Escola: Concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura, literatura, envelhecimento, gêneros discursivos, plano de trabalho 
docente 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem como objetivo geral promover a sensibilidade 
para a leitura e favorecer a escrita, por meio da obra literária Bisa Bia, Bisa Bel, relacionando-a ao 
contexto do idoso e à produção de textos dos gêneros discursivos entrevista e biografia, através 
de histórias familiares. Fundamenta-se nos pressupostos teóricos sobre leitura, literatura e 
envelhecimento, e no modelo didático-pedagógico de Gasparin, baseado na Pedagogia Histórico-
crítica. O projeto será desenvolvido na Escola Estadual Olavo Bilac - Medianeira, no 8º ano do 
Ensino Fundamental II, com o propósito de contribuir para a superação da falta de motivação e 
interesse dos alunos em relação à leitura e à escrita e sua relevância nas demais disciplinas. O 
interesse pelo tema/ assunto se associa ao ato de ler como motivação/ reflexão crítica, 
promovendo o conhecimento e o reconhecimento da história familiar do aluno e dos idosos do 
bairro onde se situa a escola; permite-se, dessa forma, o acesso e a socialização das formas de 
vida da comunidade, possibilitando a contextualização de diferentes momentos históricos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS 
Orientador: LUIZ ANTÔNIO XAVIER DIAS - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Trabalhando a afro-brasilidade na formação de professores 
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA 
Palavras-chave: Preconceito racial, lei, criança 
Resumo: O tema afro-brasilidade é, sem dúvida, uma seara que envolve questões de múltiplas 
ordens, e relacioná-lo à formação de professores tornou-se imperativo, uma vez que, por mais 
que se possam negar, pesquisas realizadas a partir da década de 1980 têm demonstrado a 
existência de comportamentos preconceituosos e de atitudes discriminatórias em relação às 
crianças pré-escolares (BRASIL, 2014, p.7). A partir disso, nas escolas também tornou-se 
obrigatório ministrar conteúdos que primam pela igualdade já reconhecida pela lei, isso aconteceu 
devido a Lei de Diretrizes Curriculares, junto esta prática e por intermédio da Constituição 
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Federal, 1988, denominada de cidadã, é que houve uma redução do preconceito racial. Olhando 
por este prisma, o presente trabalho, resultado de projeto de pesquisa é voltado para os 
educandos do 3º B, no curso de Formação de Docentes, do Colégio Estadual Aldo Dallago, de 
Ibaiti. Os alunos foram alvo do desenvolvimento desta prática pedagógica, porque serão os 
futuros profissionais, que irão instruir as crianças das séries iniciais, para que não sejam vítimas 
de preconceito racial. E que quando ocorrer qualquer forma de preconceito no ambiente escolar, 
estes profissionais estejam aptos a agir, e já ensinando as crianças para que consigam desde 
pequeno, exercer seu direito de igualdade de acordo com a legislação brasileira existente, mesmo 
que seja apenas denunciando aos professores, pedagogos ou diretores. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS 
Orientador: LUIZ ANTÔNIO XAVIER DIAS - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Trabalhando a afro-brasilidade na formação de professores 
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA 
Palavras-chave: Sequência Didática, Romance, Leitura, Descrição 
Resumo: Este material didático tem como público alvo as discentes, do 3º ano, do curso de 
Formação de Docentes, do Colégio Estadual Aldo Dallago, pertencente ao Núcleo Regional de 
Ensino de Ibaiti. As atividades que serão desenvolvidas durante a implementação do Projeto 
Trabalhando a afro-brasilidade na formação de professores, surgiu da angústia de saber, que a 
maioria dos alunos se formam vão para a sala de aula e não tem, muitas vezes, o mínimo 
conhecimento sobre o preconceito racial, que acontece no ambiente escolar. Sendo que é nas 
séries iniciais que determinadas crianças começa a rejeitar a outra devido à cor da sua pele, 
mesmo não sabendo que isso é preconceito racial só menciona que não quer brincar ou dançar 
com outra criança porque ela é afrodescendente. Sendo perceptível que se esta criança não for 
esclarecida sobre esta situação no momento é poderá se tornar uma criança preconceituosa, por 
isso a pertinência do meu projeto de já fazer a devida correção deste momento, ou seja, na hora 
que ele ocorrer. E isso acontecerá por meio de aulas expositivas para estas crianças informando 
que todos são iguais perante a lei, e que ninguém pode ser vítima de preconceito porque a sua 
pele é diferente dos outros, e o adulto que pratica isso comete crime, como está bem descrito na 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no seu artigo 5º. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CARMEM TEREZINHA SEGUNDA TROIAN 
Orientador: Célia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UMA PROPOSTA DE LEITURA DE 'A BELA E A FERA' PELA PERSPECTIVA 
DISCURSIVA 
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA 
Palavras-chave: Conto, Sentido, Discurso, 
Resumo: O presente artigo tem como finalidade relatar os resultados obtidos com o projeto cujo 
objetivo foi desenvolver a prática da leitura dos alunos do 6o. Ano A, do Colégio Estadual do 
Campo Chico Mendes, a partir do conto A Bela e a Fera, de autoria de Gabrielle Suzanne Barbot 
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(1740), bem como da versão adaptada pelos Estúdios Walt Disney para o cinema. O trabalho 
justifica-se porque, na nossa prática cotidiana, constatamos que muitos alunos avançam de série 
sem conseguir se constituir em um sujeito-leitor crítico diante dos textos que circulam 
socialmente, tal como propõem os documentos oficiais que embasam o ensino de Língua 
Portuguesa. Os pressupostos teóricos da Análise de Discurso de vertente francesa, fundada por 
Michel Pêcheux, na década de 1960, na França, e trazida para o Brasil por Eni Orlandi, que 
promove importantes deslocamentos na teoria, sustentaram as atividades propostas. A Análise de 
Discurso é uma teoria da interpretação que fornece o respaldo teórico necessário para 
compreender como a língua, o sujeito e a história se entrelaçam no processo de produção dos 
sentidos. Acreditamos que o desenvolvimento do presente projeto contribuiu para desenvolver a 
prática de leitura de textos de outras disciplinas, que também pressupõem a formação de um 
sujeito-leitor crítico e ciente do seu lugar no mundo. Outra justificativa para o desenvolvimento é 
por acreditarmos que a escola constitui um dos únicos meios de acesso do nosso público-alvo à 
modalidade escrita da língua e a outros tipos de texto que aliam o verbal ao não verbal, no 
processo de produção de sentidos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CARMEM TEREZINHA SEGUNDA TROIAN 
Orientador: Célia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma Proposta de Leitura de 'A BELA E A FERA' pela Perspectiva Discursiva 
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA 
Palavras-chave: Conto, Sentido, Discurso 
Resumo: No atual quadro de leitores, constata-se que muitos alunos avançam de série sem 
conseguir desenvolver a prática da leitura. Considerando a defasagem na leitura apresentada por 
vários alunos, do Colégio Chico Mendes, principalmente entre alunos de 6º anos, pretendemos 
desenvolver este projeto cuja finalidade é despertar o interesse pela prática de leitura. Para tanto, 
recortamos como objeto de estudo a versão escrita da fábula A Bela e a Fera. Esses alunos têm 
pouco contato com livros e outros modos de circulação da língua escrita, e a escola acabam 
sendo a única forma de acesso. Esse pouco contato, faz com que apresentem grandes 
dificuldades em Língua Portuguesa e que se reflete também em outras disciplinas, que assim 
como essa, pressupõem um sujeito-leitor crítico. Pretende-se, com este trabalho, desenvolver 
práticas de leitura por meio da fábula, compreendendo-a como condição necessária para a 
constituição de um sujeito-leitor crítico. O trabalho será ancorado nos pressupostos teóricos da 
Análise de Discurso de vertente francesa, fundada por Michel Pêcheux, na década de 1960, na 
França, e trazida para o Brasil por Eni Orlandi, que promove importantes deslocamentos na teoria 
e fornece o embasamento teórico necessário para pensar a prática da leitura pelo viés do 
discurso. 
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Etapa: Artigo 
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Título: UMA METODOLOGIA DE LEITURA DIFERENCIADA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO 
DE DOCENTES 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura - A avaliação da leitura 
Palavras-chave: Formação de Docentes, leitura, compreensão, gêneros textuais, sequência 
didática, 
Resumo: Este artigo apresenta a síntese/os resultados do projeto de intervenção intitulado UMA 
METODOLOGIA DE LEITURA DIFERENCIADA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE 
DOCENTES. O projeto buscava responder a uma inquietação não só de professores, mas 
também de alunos, sobre o trabalho de leitura na escola. Compreender como tornar o trabalho 
com leitura significativa e relevante para os alunos, de tal forma que, ao se formarem, eles 
desempenhem este mesmo tipo de trabalho com os alunos deles. Dessa maneira, o projeto tinha 
como premissa o incentivo à leitura de diversos gêneros, especialmente os gêneros multimodais, 
para a otimização de leitores competentes, envolvendo os alunos na leitura, favorecendo as 
interações sociais e ampliando a capacidade leitora. As estratégias variadas incluíam o uso dos 
descritores da Matriz de Referência Nacional do Ensino Médio para a formulação de questões que 
trabalhassem com o texto em profundidade, usando sequências didáticas com a finalidade de 
despertar o gosto pela leitura a partir da compreensão dos textos lidos. Foi aplicado na turma do 
terceiro ano do Ensino Médio, integrado ao Curso de Formação de Docentes, do Instituto 
Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Paranaguá, Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CAROLINA CASIMIRA MOLINA 
Orientador: Ivone Ceccato - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: UMA METODOLOGIA DE LEITURA DIFERENCIADA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO 
DE DOCENTES 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura - A avaliação da leitura 
Palavras-chave: Formação de Docentes, leitura, compreensão, gêneros textuais, sequência 
didática, 
Resumo: O projeto de intervenção pedagógica PDE - Uma Metodologia de Leitura Diferenciada 
para o Curso de Formação de Docentes - busca responder a uma inquietação não só de 
professores, mas também de alunos, e compreender como tornar o trabalho com leitura 
significativo e relevante para os alunos, de tal forma que, ao se formarem, eles desempenhem 
este mesmo tipo de trabalho com os alunos deles. Dessa maneira, o projeto tem como premissa o 
incentivo à leitura de diversos gêneros, especialmente os gêneros multimodais, para a otimização 
de leitores competentes, envolvendo os alunos na leitura, favorecendo as interações sociais e 
ampliando a capacidade leitora. As estratégias variadas incluem o uso dos descritores da Matriz 
de Referência Nacional do Ensino Médio para formular questões que trabalhem com o texto em 
profundidade com uma metodologia diferenciada, a partir de sequência didática, aplicada em uma 
produção didático-pedagógica, com a finalidade de despertar o gosto pela leitura, bem como a 
compreensão dos textos. O projeto será aplicado em uma turma do terceiro ano do Ensino Médio, 
do Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Paranaguá, Paraná. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: PRODUÇÃO E REESCRITA DE TEXTO DO GÊNERO DISCURSIVO MEMÓRIA 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Gênero discursivo, Sequência didática, Produção e Reescrita de Textos, 
Resumo: Os estudos linguísticos voltados para uma perspectiva discursiva trouxeram 
interferências significativas para o estudo da Língua Portuguesa, a partir da defesa de um projeto 
educativo e cultural que atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os 
alunos o acesso aos saberes linguísticos e discursivos necessários para o exercício da cidadania. 
Para que o aluno possa ter a oportunidade a esse acesso, desenvolvemos uma proposta de 
intervenção didática voltada para o gênero memória, por meio do qual promovemos um trabalho 
com a produção e a reescrita textual, pautado nos pressupostos teóricos bakhtinianos de estudo 
dos gêneros. Em diálogo com tais pressupostos, recorremos à sequência didática como 
procedimento metodológico, conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), porque entendemos 
que esse encaminhamento proporciona o desenvolvimento de atividades diferenciadas que 
possibilitam ao aluno dominar com mais propriedade um gênero discursivo. O trabalho organizou-
se em torno do gênero discursivo memória, reconhecendo sua função social e seu contexto de 
produção, de modo que as capacidades linguístico-discursivas dos alunos pudessem ser 
ampliadas. O objetivo, portanto, foi desenvolver uma proposta de ensino que englobasse 
atividades motivadoras para a produção e reescrita de textos do gênero discursivo memória, em 
uma turma do 7º ano do ensino fundamental. Como resultado, entendemos que os alunos 
passaram a compreender melhor a funcionalidade da língua dentro de uma proposta de produção 
e reescrita de texto em sala de aula, minimizando, assim, as inadequações apresentadas na 
escrita. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Produção e reescrita de texto do gênero discursivo memória 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Gênero discursivo-Memória, Sequência Didática, Produção, reescrita, 
Resumo: O projeto de Intervenção Pedagógica é um requisito do Programa de Desenvolvimento 
Educacional-PDE, que tem a finalidade de contribuir no desenvolvimento educacional dos alunos. 
O tema a ser trabalhado é sobre a produção e reescrita de texto-enunciado, tendo como objetivo 
o desenvolvimento de uma proposta de ensino que englobe atividades motivadoras para a 
produção e reescrita de textos do gênero discursivo MEMÓRIA em uma turma do 7º ano da 
Escola Estadual Jorge de Lima - Ensino Fundamental. Para que esse trabalho se efetive foi 
realizado pesquisas bibliográficas teóricas do círculo de Bakhtin sobre a nova concepção de 
estudo de Língua Portuguesa. O trabalho a ser desenvolvido é com metodologia da Sequência 
Didática, que apresenta um conjunto da atividades planejadas para ensinar um determinado 
conteúdo aos educandos de forma gradual, partindo do conhecimento dos alunos para chegar ao 
nível que deseja-se alcançar ser. Essas atividades lerá os alunos a interação dialógica entre os 
sujeitos, tornando-se agente da própria aprendizagem. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CIBELE REGINA DIMIRA 
Orientador: Ana Paula Peron - IES: FECEA 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UMA PROPOSTA DISCURSIVA DE LEITURA DE CONTOS DE FADAS 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura Discursiva, Análise de Discurso, Contos de fadas, Formação de 
Docentes, 
Resumo: Este artigo está articulado às atividades desenvolvidas no projeto de intervenção 
pedagógico intitulado Uma proposta discursiva de leitura de Contos de Fadas. Tal projeto vem ao 
encontro da necessidade dos alunos do curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Nilo 
Cairo, de Apucarana, e representa outra forma de compreensão da leitura - a perspectiva 
discursiva -, visando ampliar, assim, as possibilidades de trabalho com a leitura na prática de 
ensino-aprendizagem desses alunos em formação docente relativamente aos alunos da 
Educação Básica. A base teórica que dá suporte ao presente artigo é a Análise de Discurso de 
vertente materialista, que teve início com Michel Pêcheux, na França, e com Eni Orlandi, no 
Brasil. Em termos de contribuir com a prática pedagógica da leitura, pelo viés discursivo, foi 
proposta a leitura do Conto de Fadas Chapeuzinho Vermelho, e também as histórias da releitura 
Chapeuzinhos Coloridos, dos autores José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta. O objetivo 
do projeto é proporcionar aos alunos do Curso de Formação de Docentes outras possibilidades de 
leitura, permitindo aos educandos a compreensão dos processos de produção de sentidos dos 
Contos de Fadas e de suas releituras. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CIBELE REGINA DIMIRA 
Orientador: Ana Paula Peron - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: UMA PROPOSTA DISCURSIVA DE LEITURA DE CONTOS DE FADAS 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura Discursiva, Análise de Discurso, Contos de Fadas, Formação de 
Docentes, 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica está articulada ao projeto de intervenção 
pedagógica intitulado Uma proposta discursiva de leitura de Contos de Fadas. Ela vem ao 
encontro da necessidade dos alunos do curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Nilo 
Cairo, de Apucarana, e representa outra forma de compreensão da leitura - a perspectiva 
discursiva -, visando ampliar, assim, as possibilidades de trabalho com a leitura na prática de 
ensino-aprendizagem desses alunos em formação docente relativamente aos alunos da 
Educação Básica. A base teórica que dá suporte ao presente projeto, realizado em formato de 
oficina, é a Análise de Discurso de vertente Materialista que teve início com Michel Pêcheux, na 
França, e com Eni Orlandi, no Brasil. Em termos de contribuir com a prática pedagógica da leitura, 
pelo viés discursivo, será proposta a leitura do Conto de Fadas Chapeuzinho Vermelho, e também 
as histórias da releitura Chapeuzinhos Coloridos, dos autores José Roberto Torero e Marcus 
Aurelius Pimenta. O objetivo do projeto é proporcionar aos alunos do Curso de Formação de 
Docentes outras possibilidades de leitura, permitindo aos educandos a compreensão dos 
processos de produção de sentidos dos Contos de Fadas e de suas releituras. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_unespar-apucarana_cibelereginadimira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_unespar-apucarana_cibelereginadimira.pdf


 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA ANDREA ROTTINI 
Orientador: Priscila Finger do Prado - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O BEST-SELLER COMO FERRAMENTA PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES NA 
ESCOLA 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura - a formação de leitores. 
Palavras-chave: Best-Seller, Literatura de massa, Produção textual, Leitura literária, 
Resumo: Este artigo é o resultado obtido por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE). O objetivo desse trabalho é apresentar uma proposta de formação de leitores a partir do 
trabalho com Best-Sellers, a começar pela leitura e discussão da obra Harry Potter e a pedra 
filosofal, de J. K. Rowling. Estratégias de ações com atividades realizadas no 7° ano ensino 
fundamental da Escola Estadual Irmão Isidoro Dumont - E. F. na cidade de Itapejara D Oeste - 
Paraná, sendo na linha de estudo Ensino e Aprendizagem de Leitura - a formação de leitores. 
Apresentou-se uma proposta de trabalho dos livros Harry Potter e a pedra filosofal a partir do 
método recepcional. Para tanto, foi utilizada a produção didático-pedagógica no formato de 
unidade didática intitulada O best-seller como ferramenta para a formação de leitores na escola, 
incentivando-os para o hábito da leitura, por meio do Best-seller, considerado literatura de massa, 
a fim de desenvolver habilidades de leitura, interpretação e reescrita de textos, suscitando o gosto 
pela leitura literária e não literária. O discurso ficcional contemporâneo, entre outras práticas que 
possui, busca revelar as possibilidades de outras interpretações plausíveis do mundo real, a fim 
de legar ao homem a capacidade de melhor compreender a sociedade na qual está inserido, bem 
como, por meio da apropriação do conhecimento que revela a construção dos discursos, interagir 
com ela de forma mais consciente e crítica. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O best-seller como ferramenta para a formação de leitores na escola 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura - a formação de leitores 
Palavras-chave: Literatura, Formação de leitores, Harry Potter, 
Resumo: A formação de leitores se dá a partir do momento em que estes escolham suas leituras 
e passem a apreciar as construções e significações verbais de cunho artístico, incluindo a leitura 
como parte de seus afazeres e prazeres. Sendo assim, a escola deve defender práticas 
pedagógicas que incentivem os educandos a buscarem cada vez mais o conhecimento por meio 
da leitura. Quando questionados a respeito da leitura literária, o resultado encontrado é que obras 
como a de J.K. Rowlling, Harry Potter e a pedra filosofal, figuram como campeãs entre estes. 
Dessa forma, a literatura de massa não deve ser desprezada pelas escolas, pois esta pode servir 
como um caminho a ser percorrido para alcançar um objetivo maior, que é investir na formação de 
leitores a partir do trabalho com Best-Sellers, a começar pela leitura e discussão da obra Harry 
Potter e a pedra filosofal, de J. K. Rowling. A metodologia usada será o método recepcional, o 
qual está composto de cinco etapas: determinação do horizonte de expectativa do aluno/leitor, 
atendimento ao horizonte de expectativas, ruptura do horizonte de expectativas, questionamento 
do horizonte de expectativas, ampliação do horizonte de expectativas. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA APARECIDA DA COSTA 
Orientador: Marcele Aires Franceschini - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O TEXTO VISUAL COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO DO LEITOR DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: BRINCANDO COM 'O PEQUENO PRÍNCIPE' 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: O pequeno príncipe, práticas de formação do leitor, atividades lúdicas, 
estratégias de leitura 
Resumo: Desde a implementação da produção didática vislumbraram-se práticas de formação do 
leitor que transitassem entre o apelo crítico e a ludicidade. No percurso, temáticas como a 
amizade e os valores surgiram da leitura proposta: O pequeno príncipe, clássico de Saint-Exupéry 
publicado em 1943. O intuito didático foi propiciar exercícios e estratégias de leitura de modo que 
os distintos leitores (sexto ano do Ensino Fundamental) estivessem aptos a dialogar com 
imagens, vídeos, conceitos literários e valores que vão além do texto. Assim, as atividades 
centradas no livro (foram usadas distintas versões traduzidas ao português) desenvolveram-se a 
partir das seguintes razões: 1) apesar de o alto grau de poeticidade do livro, o texto apresenta 
linguagem fluente, que encoraja à reflexão, muito adequado ao público leitor selecionado; 2) a 
argumentação de Saint-Exupéry é efetiva no que diz respeito aos temas amizade e valores, 
apontados como conteúdos no trabalho; 3) O pequeno príncipe é um importante instrumento que 
agrega o lúdico ao real, que une palavra à imagem, levando os alunos à constante ação reflexiva. 
Dessa forma, trabalhou-se tanto a biografia de Saint-Exupéry e sua ligação direta com a aviação e 
a guerra, em contraste com sua poeticidade extravasante. Não obstante, as alegorias 
apresentadas na obra foram amplamente trabalhadas, a exemplo da rosa e da criança. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA APARECIDA DA COSTA 
Orientador: Marcele Aires Franceschini - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O TEXTO VISUAL PARA COMPREENDER ' O PEQUENO PRÍNCIPE ' 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: leitura reflexiva, texto visual, O Pequeno Príncipe 
Resumo: É preciso encontrar estratégias de ensino de leitura que interessem aos alunos e que 
os levem ao prazer da leitura - seja em qualquer formato que texto se manifestar. Diante de tal 
responsabilidade, pensar em recursos didáticos para mobilizá-los na melhoria desse processo é 
tarefa primordial no trabalho pedagógico. É, pois, nossa tarefa apontar estratégias de leitura com 
o objetivo de formar leitores com habilidades de compreensão do texto, transpondo a leitura 
explícita e ainda possibilitar a vivência de sentimentos, emoções, fantasias e imaginação. Os 
textos que dialogam com imagens são muito efetivos no que tange ao incentivo à leitura, a tomar 
consciência e a questionar alguns dos valores e virtudes da contemporaneidade. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA DA SILVA MUNHOZ 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso das Histórias em Quadrinhos como estratégia de inserção no universo do 
letramento 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa. 
Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos, Gênero do Discurso, Gênero Textual, Ensino 
Fundamental, 
Resumo: O objetivo deste trabalho é despertar no aluno o interesse pela leitura e a produção 
textual a partir do gênero Histórias em Quadrinhos; refletindo sobre a leitura e a riqueza de 
possibilidades que as mesmas proporcionam; compreendendo a integração dos códigos 
linguísticos, o visual e o verbal. Propiciando à formação de um sujeito crítico que interprete as 
características do gênero em questão. Desta forma, a metodologia aplicada a este trabalho se 
caracteriza como pesquisa-ação com o propósito de auxiliar de maneira prática no diagnóstico 
dos problemas relacionados aos educandos como a falta de interesse pela leitura no ambiente 
escolar, a falta de motivação e desempenho insuficiente por parte dos alunos em relação à 
produção textual. Como fundamentação teórica, este trabalho está pautado nos estudos do 
Círculo de Bakhtin (1992), sobre o trabalho com gêneros discursivos como interação e no quadro 
teórico-metodológico do interacionalismo Sociodiscursivo desenvolvido pelos pesquisadores Dolz 
e Schneuwhy (2004), com elementos para a construção do ensino em sala de aula com base na 
diversidade de gêneros textuais. A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Afonso Pena, 
na cidade de São José dos Pinhais, Paraná, no ano de 2017. Os sujeitos de pesquisa foram os 
alunos do 7º Ano A, do Ensino Fundamental. Foi realizada uma produção inicial, com a intenção 
de diagnosticar o conhecimento dos alunos em relação ao gênero HQs. A etapa final do trabalho 
foi a produção individual de uma HQs realizada pelo aluno para fins de comparação do 
conhecimento adquirido. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA DA SILVA MUNHOZ 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso das Histórias em Quadrinhos como estratégia de inserção no universo do 
letramento 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos, Gênero do Discurso, Gênero Textual, Ensino 
Fundamental, 
Resumo: Com a intenção de mudar o diagnóstico de desinteresse em relação à leitura existente 
no cotidiano escolar, surgiu o projeto de intervenção pedagógica usando o gênero textual História 
em Quadrinhos como estratégia de inserção no universo do letramento. O objetivo desse projeto é 
despertar no aluno o interesse pela leitura e a produção textual a partir das histórias em 
quadrinhos; refletindo sobre a leitura e a riqueza de possibilidades que as mesmas proporcionam; 
compreendendo a integração dos códigos linguísticos, o visual e o verbal. A pesquisa-ação do 
referido projeto será realizada no Colégio Estadual Afonso Pena, com uma turma de educandos 
do 7º Ano, do Ensino Fundamental. Com o desenvolvimento das atividades referentes às fases da 
implementação, propicia-se a quebra de resistência dos educandos com relação à leitura de 
outros gêneros textuais.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA GRUBER 
Orientador: Cláudia Garcia Cavalcante - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Literatura como forma de combate à violência 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Violência contra a mulher, Literatura na sala de aula, Dalton Trevisan, 
Resumo: O presente artigo é parte das atividades desenvolvidas no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
Objetiva debater o Projeto de Intervenção Pedagógica e seus desdobramentos em que se 
discutiram as diversas formas de violência contra as mulheres (adultas, jovens e crianças) na 
sociedade brasileira e como tal violência é retratada nas relações de gênero existentes entre os 
personagens das obras do contista Dalton Trevisan. Para a implementação do referido projeto, 
além do desenvolvimento e aplicação do GTR (Grupo de Trabalho em Rede) para colegas-
professores de Língua Portuguesa, foi elaborado um caderno pedagógico com seis unidades que 
foram trabalhadas com alunos das séries finais do Ensino Médio usando contos específicos de 
Dalton Trevisan e se discutiu com os educandos dados estatísticos referentes à violência contra 
as mulheres e crianças; foram apresentadas leis e mecanismos de proteção a elas e histórias que 
causaram comoção social devido à violência ocorrida com as vítimas. A partir das atividades 
desenvolvidas, este artigo se propõe a discutir, em conexão com a literatura, as causas e 
consequências da violência contra as mulheres e crianças, bem como analisar quais foram as 
alternativas de enfrentamento e superação de tal violência produzidas pelos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA GRUBER 
Orientador: Cláudia Garcia Cavalcante - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A literatura como forma de combate à violência 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Caderno Pedagógico, literatura, Dalton Trevisan, violência, mulheres 
Resumo: Caderno Pedagógico composto por seis unidades didáticas onde se discute a violência 
contra mulheres, jovens e crianças, tendo como principal referencial os textos do escritor 
paranaense Dalton Trevisan. As atividades propostas foram desenvolvidas para trabalho em sala 
de aula com alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Além dos textos do escritor, também são 
trabalhados índices de violência, textos jornalísticos, textos de opinião e leis que abordam a 
questão da violência contra mulheres. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLAUDIANA FERRO KLOSTER 
Orientador: Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Gênero e Identidade nas HQs - Mônica e a Representação Feminina 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Gênero, identidade, feminino, leitura 
Resumo: Neste artigo é apresentado o resultado da implementação do projeto PDE, 2016, no 
Colégio Estadual Professor Pedro Carli - EFM, na cidade de Guarapuava-PR. O público alvo da 
pesquisa foi uma turma de 6º ano, do Ensino Fundamental II. Neste contexto, o objetivo do 
trabalho foi de estimular a formação de leitores por meio de estratégias de letramento literário, de 
forma que a leitura fornecesse subsídios ao educando para a construção de significados, 
ampliação de mundo, participação em práticas sociais, aprimorando-se juntamente a escrita e a 
oralidade. Além disso, buscamos despertar os alunos para a leitura em geral e incorporar a 
literatura (da arte) em suas vidas, integrando com outras linguagens, em especial as HQs 
(Histórias em Quadrinhos). Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos revisão bibliográfica, 
bem como pressupostos metodológicos da pesquisa qualitativa, em sua modalidade de pesquisa-
ação. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLAUDIANA FERRO KLOSTER 
Orientador: Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gênero e Identidade nas HQs - Mônica e a Representação Feminina 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Gênero, Identidade, Feminino 
Resumo: O gênero literário HQs (Histórias em Quadrinhos) será trabalhado no ensino-
aprendizagem de leitura com alunos do 6º ano, conforme sua esfera social de circulação. Com a 
intenção de refletir e discutir com os alunos sobre as diversas formas de preconceito, 
principalmente em relação ao gênero feminino, promovendo a valorização do sujeito da 
sociedade. Bem como, o respeito aos direitos e deveres e à integridade de cada ser no grupo 
social a que pertence, baseados em uma cultura de respeito e não violência, faz-se necessárias 
reflexões sobre a temática: gênero e a promoção de igualdade de direitos na escola. Para tanto, o 
gênero Histórias em Quadrinhos (HQs) será utilizado durante a implementação do projeto de 
intervenção pedagógica, por meio de diferentes abordagens, com ênfase no aspecto da leitura e 
aprendizagem com maior cumplicidade. Iniciando pela realização da leitura compreensiva do texto 
e localização de informações explícitas e implícitas, levando o aluno a expressar sua opinião a 
respeito do gênero que leu, e assim, ampliar o seu horizonte de expectativas. Além desse 
aspecto, o estudo recairá sobre o estudo da representação de Gênero buscando analisar a 
personagem Mônica, protagonista da Turma da Mônica, idealizada pelo cartunista Mauricio de 
Sousa, a fim de promover a igualdade de gêneros. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLEODETE RODRIGUES DA SILVA AVANCI 
Orientador: Bruna Plath Furtado - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Título: Contos Clássicos: uma leitura contemporânea 
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Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, elos, contemporâneos, clássicos, 
Resumo: O presente artigo tem por finalidade apresentar os resultados de um trabalho iniciado 
no ano de 2016 com a elaboração de um Projeto de Intervenção Pedagógica voltado para o 
Colégio Estadual Vila Alta de Alto Paraíso-PR, o qual foi desenvolvido com alunos do sétimo ano 
(7º Ano), com o objetivo de implementar práticas de ensino e aprendizagem de leitura, tendo 
como escopo textos do gênero discursivo Conto Clássico, em uma perspectiva de leitura 
Contemporânea. Tanto o projeto de intervenção quanto a Produção Didático-Pedagógico 
(Unidade Didática) foram apresentados à coordenação do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, Secretaria de estado da Educação do Paraná, em convênio com a 
Universidade UNESPAR, campus de Campo Mourão. Como ponto de partida que motivou o 
desenvolvimento deste trabalho, compreendemos que a falta de interesse pela leitura pode ser 
uma das motivações para os resultados de avaliações externas e internas ainda não satisfatórios 
e que o trabalho com a leitura nas aulas de língua portuguesa fundamental para a formação de 
leitores competentes e, consequentemente, de sujeitos capacitados a agir socialmente. Entre os 
objetivos almejados pela implementação de nosso trabalho pedagógico estava o de introduzir o 
aluno num mundo de letramentos, uma vez que a leitura é uma habilidade indispensável à vida 
social. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLEODETE RODRIGUES DA SILVA AVANCI 
Orientador: Bruna Plath Furtado - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Contos Clássicos: Uma leitura contemporânea 
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, elos, contemporâneos, clássicos, 
Resumo: A presente Unidade Didática tem como objetivo realizar uma leitura reflexiva dos contos 
clássicos, estabelecendo elos de intencionalidade com as releituras contemporâneas desses 
contos, com o intuito de provocar o desenvolvimento da imaginação, a socialização em grupo, a 
percepção de mundo, e a construção da identidade e autonomia do aluno. Será desenvolvida com 
os alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Vila Alta em Alto Paraíso-PR. O 
trabalho está pautado na teoria Bakhtiniana, do uso da linguagem numa perspectiva 
interacionista, dialógica, discursiva, onde o reconhecimento das vozes sociais e das ideologias 
presentes no discurso, ajudam na construção de sentido de um texto e na compreensão das 
relações de poder a ele inerentes. Portanto, visa propiciar o desenvolvimento de uma atitude 
crítica que leve o aluno a perceber o sujeito presente nos textos e, ainda, a tomar uma atitude 
responsiva diante deles. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLEOMARA FERNANDES DOS ANJOS 
Orientador: FLÁVIO BRANDÃO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Os Gêneros Discursivos, no Ensino da Língua Portuguesa , com Ênfase no Folder, como 
Instrumento para a Cidadania 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Leitura, escrita, folder, gêneros discursivos 
Resumo: As Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa, para o Ensino Fundamental 
e Médio, no estado do Paraná (DCEs), orientam que o ensino de leitura e escrita esteja 
fundamentado nos gêneros discursivos, ou seja, numa perspectiva discursiva baseada em um 
trabalho pedagógico com a linguagem. Compreende-se que se configuram gêneros discursivos, à 
luz da teoria bakhtiniana, as várias produções textuais circundantes na sociedade e que foram 
produzidas a partir de atividades socioculturais e das inovações tecnológicas, cada uma na sua 
esfera específica de comunicação. O presente trabalho, tem por objetivo propor uma abordagem 
da leitura e da escrita, a partir do gênero discursivo folder. A escolha se deu pelo fato de que o 
folder é um gênero que atende as demandas sociocomunicativas atuais devido a sua função 
social e sua forma estrutural, a qual alia a linguagem verbal e não verbal para informar sem 
cansar o leitor. Além disso, a opção pelo folder está aliada à proposta em questão, com uma 
temática voltada à problemática do destino final do lixo que produzimos. A intervenção proposta 
seguiu os passos da Unidade Didática, conforme Morrisson (2006). A Unidade Didática é um 
recurso metodológico que permite trabalhar conteúdos de forma coerente, a fim de promover 
adaptações de aprendizagens e desenvolver experiências de uma forma que isso atue na vida 
dos alunos. O trabalho foi realizado, com os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, do Colégio 
Estadual Lysímaco Ferreira da Costa, no município de Paranapoema. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLEOMARA FERNANDES DOS ANJOS 
Orientador: FLÁVIO BRANDÃO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O gênero discursivo folder como instrumento para a cidadania 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Leitura, escrita, folder, gêneros discursivos 
Resumo: As atividades pedagógicas a serem desenvolvidas neste material didático-pedagógico; 
têm como objetivo principal, aprimorar competências e habilidades necessárias à aquisição da 
leitura e da escrita por meio dos gêneros discursivos, em especial do gênero discursivo folder. O 
folder se apresenta como um texto que traz formas rápidas de comunicação, mas a sua produção 
exige pesquisas, leituras e aquisição de conhecimento sobre o que será informado, sendo 
necessária a capacidade de síntese e organização das ideias de quem o produz. Por meio da 
leitura e da escrita do gênero discursivo folder, busca-se ainda, indicar caminhos possíveis de 
sensibilização para um problema ambiental local, como a produção e o destino final do lixo no 
município de Paranapoema. Para o desenvolvimento deste trabalho, será utilizado como esquema 
metodológico a Unidade Didática, por meio de atividades que estimulam a 
aquisição/assimilação/produção de conhecimentos, e ainda, possui o caráter de investigação e de 
acompanhamento da aprendizagem do aluno. O público objeto da investigação serão alunos do 
8° ano do Ensino Fundamental. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLEONICE APARECIDA BATISTA RAMOS DE SOUZA 
Orientador: Antônio Augusto Nery - IES: UFPR 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Assembleia Literária 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Oralidade, leitura, Modernismo brasileiro, ilustração, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados da Implementação do 
Projeto PDE intitulado Assembleia Literária, elaborado a partir das reflexões nos teóricos: 
Umberto Eco, Ítalo Calvino, Rildo Cosson, entre outros, e que usa o ensino de literatura 
modernista brasileira como uma forma de aprimorar a oralidade e a escrita. As atividades foram 
realizadas no Colégio Estadual 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CLEONICE APARECIDA BATISTA RAMOS DE SOUZA 
Orientador: Antônio Augusto Nery - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Assembleia Literária 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Oralidade, leitura, Modernismo brasileiro 
Resumo: Essa Produção Didático-Pedagógica foi elaborada com embasamento nos teóricos: 
Umberto Eco, Ítalo Calvino, Rildo Cosson, entre outros; pensando no ensino de literatura como 
uma forma de aprimorar oralidade e escrita. Os alunos lerão as obras de autores modernos, farão 
análise dos elementos da narrativa, ilustrarão o que leram e discutirão sobre os livros lidos em 
uma assembleia, comparando diferentes realidades e períodos históricos, percebendo a 
importância da leitura em sua vida, aperfeiçoando o senso crítico. Assistirão a filmes relacionados 
com o período modernista e usarão as músicas, também do período, para composição de slides, 
terão aulas expositivas sobre o contexto histórico. Espera-se que ao final deste trabalho os alunos 
consigam se expressar melhor oralmente e também que tenham conhecimento adquirido sobre o 
respectivo movimento. Assim, além do saber científico, poderão se apropriar do hábito da leitura, 
adquirir senso crítico em relação ao que estão lendo, ter um novo olhar sobre a literatura clássica. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CONSUELO REGINA ALONSO 
Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A literatura ou a realidade, o que vem primeiro? 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Literatura, Leitura: Contos Fantásticos 
Resumo: O presente artigo tem por foco efetivar o relato das ações e apresentar os resultados 
alcançados com a implementação da Produção didático-pedagógica desenvolvida numa turma de 
segundo ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Vereador Heitor Rocha Kramer, em 
Guarapuava. Tal produção didático-pedagógica teve como tema A formação de leitores a partir de 
contos fantásticos de Edgar Allan Poe e, portanto, pretendeu colaborar para a formação de 
leitores de textos literários, transformando os alunos em cidadãos leitores, ou mais que isso, em 
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cidadãos críticos. Para isso, propôs a leitura de cinco contos do escritor americano, conhecido 
como um dos malditos da literatura, pois acredita-se que esses textos sejam condizentes com os 
interesses, curiosidades, temores, apreensões, etc., do público-alvo. O trabalho baseou-se no 
Método Recepcional, elaborado pelas autoras Maria da G. Bordini e Vera T. Aguiar (1993), 
considerando os pressupostos da Estética da Recepção, de Jauss. A partir das leituras, as 
atividades tentaram aproximar o texto literário a realidade em que o aluno está inserido, por isso, 
foram utilizados textos de sites de notícias e letras de músicas. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CONSUELO REGINA ALONSO 
Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A literatura ou a realidade, o que vem primeiro? 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Literatura, Leitura, Contos Fantásticos 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica pretende colaborar para a formação de leitores de 
textos literários, transformando os alunos em cidadãos leitores, ou mais que isso, em cidadãos 
críticos. Sendo assim, propõe a leitura de contos de Edgar Allan Poe, escritor conhecido como um 
dos malditos da literatura, por acreditar que os mesmos sejam condizentes com os interesses, 
curiosidades, temores, apreensões, etc., dos alunos. Tendo como base o Método Recepcional, o 
trabalho se desenvolverá em cinco etapas e ainda contará com uma análise baseada nos estudos 
críticos de Roberto Schwarz. A partir das leituras, as atividades elaboradas buscarão aproximar o 
texto literário a realidade em que o aluno está inserido, nesta perspectiva também serão utilizados 
textos de sites de notícias e letras de músicas. Para tentar não deixar as aulas de literatura 
enfadonhas, apresentam-se dinâmicas a serem realizadas antes das leituras de alguns contos. 
Portanto, será imprescindível a participação efetiva dos alunos e ao mesmo tempo o empenho e 
dedicação do professor para que os objetivos traçados sejam alcançados. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CRISTIANE DE SOUZA TEIXEIRA 
Orientador: Paulo Roberto Almeida - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Um olhar sensível ao idoso a partir de diferentes gêneros textuais 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Terceira Idade, Gêneros Textuais, Respeito, Valorização, Sociedade, 
Resumo: Este artigo é o relato da implementação de um projeto que teve início com a sua 
elaboração, no ano de 2016, juntamente com as atividades iniciais do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE). O Projeto de Intervenção Pedagógica, intitulado Um olhar 
sensível ao idoso a partir de diferentes gêneros textuais, foi aplicado aos alunos das duas turmas 
de 9º ano (A e B) do Ensino Fundamental, do período matutino, do Colégio Estadual Idália Rocha, 
no município de Ivaiporã - Pr. A opção por este tema deu-se por perceber nos jovens, tanto na 
escola como no dia a dia fora dela, a falta de atenção com as pessoas idosas. Diante de tal 
realidade, entendi que seria de grande relevância unir o trabalho com gêneros textuais, conteúdo 
programático dos alunos com a temática da terceira idade e assim iniciou-se todo um processo de 
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elaboração e preparação das atividades a serem desenvolvidas com os estudantes. O objetivo 
principal do projeto foi o de promover, por meio da utilização de diversos gêneros textuais com a 
temática da terceira idade o cuidado, respeito e a valorização da pessoa idosa. Foi implementado 
durante o primeiro semestre do ano de 2017 e resultou num significativo interesse dos alunos pelo 
tema, levando-os a participarem ativamente das atividades propostas, bem como resultou em 
uma profunda reflexão e mudança de sua sobre os idosos e o seu papel na sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CRISTIANE DE SOUZA TEIXEIRA 
Orientador: Paulo Roberto Almeida - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Um olhar sensível ao idoso a partir de diferentes gêneros textuais 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Educação, Leitura, Gêneros Textuais, Idoso 
Resumo: Tendo por objetivo principal o de promover, por meio da utilização de diversos gêneros 
textuais com a temática da terceira idade, o cuidado, respeito e a valorização da pessoa idosa. 
Este projeto será desenvolvido com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, do Colégio 
Estadual Idália Rocha, no município de Ivaiporã, e abordará o tema idoso por meio de vários 
gêneros textuais, culminando com uma propaganda social produzida pelos próprios alunos 
envolvidos. Tal escolha justifica-se por enxergar na leitura de diversos gêneros textuais com a 
temática da terceira idade, uma grande possibilidade para despertar no aluno o senso crítico-
reflexivo sobre valores de conduta ética e moral voltados para o exercício da fraternidade, do 
amor ao próximo, da cidadania, entre tantos outros deixados de lado nos dias atuais, em relação 
ao idoso. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CRISTINA PEDRIALI 
Orientador: Lílian Cristina Buzato Ritter - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CARTA DO LEITOR COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO DO LEITOR E DO 
PRODUTOR DE TEXTO DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Linguística aplicada ao ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: ensino, gênero discursivo, carta do leitor, contexto real, contexto de vestibular, 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar resultados do Projeto de Intervenção 
Pedagógica Carta do leitor como instrumento de formação do leitor e do produtor de textos no 
Ensino Médio (PDE -2016/2017), voltado para os alunos do 3º ano do Ensino Médio, do Colégio 
Estadual João de Faria Pioli - Ensino Fundamental e Médio, no Município de Maringá, PR, com 
vistas a instrumentalizá-los na leitura e produção do gênero Carta do Leitor, incluindo-se a 
consciência do seu uso no contexto social e no contexto de vestibular. Procuramos, nesse projeto, 
associar a teoria sociodiscursiva dos gêneros (BAKHTIN, 1997, apud ARANHA, 2015) ao conceito 
de elaboração didática e da metodologia proposta por Rodrigues (2009). A partir daí, foi elaborado 
um conjunto de atividades distribuídas em dois Módulos com objetivos distintos: 1) A circulação 
da carta do leitor no contexto real; 2) A circulação da carta do leitor em contexto do vestibular da 
Universidade Estadual de Maringá - UEM. Essas atividades contemplaram as práticas de leitura, 
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análise linguística, oralidade e escrita. Conseguimos elaborar atividades embasadas na teoria 
sociodiscursiva que pudessem envolver a dimensão social e verbal do gênero Carta do Leitor e 
assim ressignificar nossa prática docente. A maioria das atividades propostas foram bem 
recebidas pelos alunos e atingiram os objetivos esperados. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: CRISTINA PEDRIALI 
Orientador: Lílian Cristina Buzato Ritter - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CARTA DO LEITOR COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO DO LEITOR E DO 
PRODUTOR DE TEXTO DO ENSINO MÉDIO 
Tema: linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa 
Palavras-chave: Ensino Médio, Gêneros discursivos, Carta do leitor, leitura, escrita 
Resumo:  Carta do leitor como instrumento de formação do leitor e do produtor do Ensino Médio, 
é uma proposta de intervenção pedagógica que apresenta dois módulos distintos: 1) A circulação 
da carta do leitor no contexto real; 2) A circulação da carta do leitor em contexto de vestibular da 
UEM. Na tentativa de estudar a língua como um organismo dinâmico que se constrói no cotidiano, 
são analisados os processos de produção, construção, circulação e recepção desse gênero em 
cada contexto. Dessa forma, no encaminhamento metodológico procuramos associar a teoria dos 
gêneros discursivos às práticas discursivas realizadas em sala de aula, com o objetivo de ajudar 
os alunos a superarem as dificuldades de leitura e/ou produção textual. Para isso, foram 
elaboradas atividades que contemplassem as práticas de leitura, análise linguística, oralidade e 
escrita. Foram apresentadas as especificidades desse gênero discursivo, caracterizando seu 
conteúdo temático, sua estrutura composicional e estilo, a partir dos estudos bakhtinianos. Em 
termos metodológicos, é uma proposta de intervenção pedagógica à luz do conceito de 
elaboração didática e da metodologia proposta por Rodrigues (2009). 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: DEISE DANIELE PIECZARCKA 
Orientador: Adriana Delmira Mendes Polato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O TRABALHO DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA DO GÊNERO 
ENTREVISTA NUM 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DOS GÊNEROS DISCURSIVOS 
Palavras-chave: Leitura, produção textual escrita, gênero entrevista 
Resumo: Neste artigo, reflete-se sobre os resultados obtidos a partir de aplicação de proposta 
pedagógica, aos alunos de um 7º ano. O trabalho teve como ponto principal a leitura e a produção 
textual escrita do gênero entrevista, considerando a importância da (re) textualização, que se 
concretiza a partir do momento em que o aluno assume o papel de coautor e editor do texto oral 
do entrevistado, exigindo sujeitos reais em situações reais de interação. Assim, foi produzido um 
material didático para aplicação em intervenção pedagógica que possibilitou ao aluno ler e (re) 
textualizar entrevistas, a partir de atividades planejadas, com execução, revisão e reescrita dos 
textos, a fim de que atendessem a um projeto dialógico e processual de produção textual escrita 
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e, portanto, aos seus objetivos interacionais. Para tanto, ancoramo-nos na perspectiva dialógica 
de trabalho com o gênero (Brait e Pistori, 2012), que concebe a linguagem a partir de um 
panorama dialógico, do modo como se apresenta nos trabalhos do Círculo de Bakhtin (2003, 
2006, 2008). As discussões da Linguística Aplicada relativas à concepção de escrita como 
trabalho processual (FIAD E MAYRINK-SABINSON, 1991), (SERCUNDES, 1997) e as reflexões 
de outros linguistas aplicados sobre as etapas da revisão e reescrita do texto, ampararam a 
discussão para subsidiar a elaboração didática. Os resultados alcançados apontaram para uma 
melhora expressiva nas produções escritas dos alunos, quando planejam seus textos por meio de 
leituras na perspectiva dos gêneros discursivos, revisam-no com o auxílio do colega e do 
professor e, por fim, reescrevem-no sabendo onde devem ou não melhorá-lo. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: DEISE DANIELE PIECZARCKA 
Orientador: Adriana Delmira Mendes Polato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O TRABALHO DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA DO GÊNERO 
ENTREVISTA NUM 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DOS GÊNEROS DISCURSIVOS 
Palavras-chave: Leitura, produção textual escrita, gênero entrevista 
Resumo: O material didático focará a leitura e a produção textual escrita do gênero Entrevista, 
considerando a importância da (re) textualização a qual se efetiva quando o aluno assume os 
papeis de coautor e de editor do texto oral do entrevistado. As atividades seguirão os critérios 
ditados pela metodologia da pesquisa-ação, por possuir um caráter educacional, político e por 
envolver pessoas reais. Sua aplicação possibilitará ao aluno ler e (re) textualizar entrevistas, com 
planejamento, execução, revisão e reescrita dos textos, a fim de que atendam a um projeto 
dialógico de produção textual escrita. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: DEMILSON PEREIRA 
Orientador: UBIRAJARA INÁCIO DE ARAUJO - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: FÁBULAS RESGATE CULTURAL 
Tema: LÍNGUA PORTUGUESA 
Palavras-chave: INTERAÇÃO, FÁBULAS, LEITURA, REFLEXÃO, VALORES MORAIS, ÉTICOS, 
SOCIAIS 
Resumo: Considerando que a prática da leitura deve ser constante, no contexto escolar, sendo 
uma ferramenta fundamental para a prática educativa, e no contexto extraescolar, fundamentando 
as relações de interação naturais entre sujeitos na vida social, propôs-se o presente estudo, 
abordando especificamente a relevância da leitura de fábulas no Ensino Fundamental. Tal estudo 
busca uma reflexão partindo da atualidade, marcada pelo advento da mídia e, principalmente, das 
redes sociais, da facilidade de comunicação e de obtenção de informação, cenário em que, 
muitas vezes, parece que a leitura não tem sido discutida e utilizada no dia a dia dos educandos 
tanto em casa como no âmbito escolar. O objetivo geral do projeto centra-se, dessa forma, na 
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verificação da relevância da leitura na aprendizagem bem com na construção de valores morais, 
éticos e sociais com o uso de fábulas. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: DEMILSON PEREIRA 
Orientador: UBIRAJARA INÁCIO DE ARAUJO - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: FÁBULAS RESGATE CULTURAL 
Tema: LÍNGUA PORTUGUESA 
Palavras-chave: Fábulas, leitura e produção textual, ética e sociedade 
Resumo: Considerando que a prática da leitura deve ser constante, no contexto escolar, sendo 
uma ferramenta fundamental para a prática educativa, e no contexto extraescolar, fundamentando 
as relações de interação naturais entre sujeitos na vida social, propôs-se o presente estudo, 
abordando especificamente a relevância da leitura de fábulas no Ensino Fundamental. Tal estudo 
busca uma reflexão partindo da atualidade, marcada pelo advento da mídia e, principalmente, das 
redes sociais, da facilidade de comunicação e de obtenção de informação, cenário em que, 
muitas vezes, parece que a leitura não tem sido discutida e utilizada no dia a dia dos educandos 
tanto em casa como no âmbito escolar. O objetivo geral do projeto centra-se, dessa forma, na 
verificação da relevância da leitura na aprendizagem bem com na construção de valores morais, 
éticos e sociais com o uso de fábulas. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: DENISE APARECIDA SCHWENING 
Orientador: Dulce Dirclair Huf Bais - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: SOBREPESO E PRECONCEITO NA ESCOLA 
Tema: Língua Portuguesa - saúde 
Palavras-chave: Preconceito, Sobrepeso, Bullying, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo fazer um relato da proposta de estudo apresentada no 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), a partir da implementação de uma unidade 
didática, na qual foi desenvolvida uma proposta de reflexão sobre os aspectos relativos ao  
bullying  e desrespeito com alunos em sobrepeso, com ênfase à formação de cidadãos livres de 
preconceito. O respeito constituiu o ponto de partida para a compreensão do ser e possível 
modificação no comportamento dos que atuam no preconceito, tanto sob o ponto de vista dos 
agressores quanto dos agredidos. Foram ofertadas cinco etapas abrangendo metodologias 
diferenciadas, buscando a atenção dos alunos que, por serem do sexto ano ensino fundamental, 
apresentam maior dificuldade de concentração por um tempo mais prolongado. Além disso, 
abordam-se neste artigo as principais atividades realizadas no Grupo de Trabalho em Rede 
(GTR), nos quais as reflexões realizadas mostram que há muito a ser realizado por professores e 
pela própria escola e respectivas mantenedoras, no sentido de fornecer auxilio a professores, 
alunos e familiares. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: DENISE APARECIDA SCHWENING 
Orientador: Dulce Dirclair Huf Bais - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: SOBREPESO E PRECONCEITO NA ESCOLA 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Sobrepeso, Preconceito, Escola, 
Resumo: Esta unidade didática objetiva oportunizar uma reflexão sobre os aspectos relativos ao 
preconceito dirigido a pessoas em sobrepeso. O sobrepeso como ponto de partida para a 
compreensão do ser será abordado, no sentido de prevenir os danos resultantes das situações de 
preconceito e desrespeito sofridas pelas pessoas em sobrepeso. Será realizado um estudo 
evolutivo que aponte as semelhanças e diferenças entre os agressores e agredidos e os demais 
personagens envolvidos no processo do preconceito. A dificuldade dos educandos na inserção do 
hábito da educação igualitária será a problemática abordada no projeto, tendo como objetivo 
incentivar e favorecer atitudes de paz dos educandos, mostrando que por meio de atividades 
lúdicas e de pesquisa há uma tendência a mudar a situação do preconceito. Várias tarefas e 
instrumentos proporcionam o estabelecimento de diálogos, interpretações e compreensões de 
relações educacionais, familiares, sociais, econômicas, a fim de permitir às pessoas se 
expressarem de diferentes maneiras sobre as mais diversas emoções vividas individual ou 
coletivamente. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: DENIZIA MORESQUI 
Orientador: Beatriz Moreira Anselmo - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Corrupção: um problema nosso 
Tema: Leitura 
Palavras-chave: educação, corrupção, ética, dialogismo, textos jornalísticos, Língua Portuguesa, 
Resumo: O presente artigo contempla o relato de experiência de implementação do material 
didático pedagógico que analisa a prática da corrupção por meio de textos jornalísticos baseando-
se no dialogismos de Mikhail Bakhtin. A proposta desse tema teve por objetivo criar junto aos 
alunos um espaço de reflexão sobre as práticas de corrupção, elencando em seguida alternativas 
necessárias para a mudança de comportamento tanto de agentes públicos como do cidadão 
comum. O estudo iniciou-se com a definição do termo corrupção, em seguida, foram lidos textos 
jornalísticos atuais sobre essa prática cometida por políticos e atos desonestos do cidadão 
comum. Os alunos puderam conhecer a estrutura de todos os textos abordados. Para finalizar o 
trabalho e estimular a mudança de comportamento, abordou-se a ética, tanto em textos teóricos 
quanto em notícias e reportagens que mostraram na prática atitudes éticas. A finalidade desse 
estudo é incentivar o pensamento crítico a respeito dos textos jornalísticos com os alunos do 9º 
ano B da Escola Estadual Prof. Giampero Monacci - Ensino Fundamental, do Município de Itambé 
(PR). 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: DENIZIA MORESQUI 
Orientador: Beatriz Moreira Anselmo - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Dialogismo da linguagem e o tema da corrupção no Brasil 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Corrupção, Ética, Mídia, Lava Jato 
Resumo: A corrupção sempre foi destaque nos noticiários brasileiros, devido à grande ocorrência 
deste crime no país. Porém, nos últimos anos, as investigações de uma força tarefa da Polícia 
Federal e do Ministério Público Federal, denominada de Lava Jato, colocaram a corrupção como 
tema central diário dos meios de comunicação de massa. Com base nesses acontecimentos, o 
projeto Corrupção: um problema nosso faz uma reflexão sobre as motivações que levaram o país 
à situação atual, utilizando teóricos de filosofia, história, matemática e neurociência. A 
compreensão do problema será o ponto de partida para encontrar caminhos para combater 
comportamentos corruptos em cada indivíduo. Visto que, não só os grandes desvios de dinheiro 
por grandes empresários e políticos são considerados corrupção, mas também pequenos delitos 
cometidos por qualquer cidadão, independente de sua condição financeira. Portanto, é preciso 
que todos reflitam sobre suas próprias práticas para a construção de uma sociedade mais justa, 
pautada no bem comum acima da ambição pessoal. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: DIRCELENE MARTINS 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O desenvolvimento da leitura na perspectiva do multiletramento 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: TICs, Multiletramento, Leitura, Multimodalidade, Inovação pedagógica 
Resumo: Este artigo é resultado da implementação do projeto  O Desenvolvimento da Leitura na 
Perspectiva do Multiletramento , aplicado no Colégio Estadual Coronel Amazonas EFM, numa 
turma de 9º ano, no município de Porto Amazonas, como pré-requisito do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE. Este trabalho teve como objetivo oportunizar o 
desenvolvimento das múltiplas possibilidades de leitura, buscando incluir os meios semióticos 
utilizados na cultura midiática e reconhecer as funções sociais da escrita e dos demais códigos da 
linguagem. Nessa direção, foi desenvolvida uma unidade didática, embasada na constatação de 
que a sociedade exige novos níveis de leitura, visando verificar se as práticas leitoras envolvendo 
a multimodalidade possibilitam o desenvolvimento da criticidade e permitem um processo de 
atribuição de sentido. Durante a implementação das atividades, utilizamos a referida unidade 
didática que foi veiculada por meio de um blog criado pelos alunos. Tivemos a oportunidade de 
analisar a contribuição dos meios semióticos em situação de sala de aula para o desenvolvimento 
da leitura crítica, com vistas a ajudar o aluno a se posicionar diante das leituras que efetua, 
tornando-se um leitor ativo e crítico. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: DIRCELENE MARTINS 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O desenvolvimento da leitura na perspectiva do multiletramento 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: TICs, multiletramento, leitura, multimodalidade 
Resumo: As inovações tecnológicas e o acesso frequente aos diferentes tipos de textos trazem à 
tona uma nova necessidade de leitura, bastante recorrente nas práticas sociais pós-modernas: a 
leitura do texto multimodal. A linguagem visual constrói relações sócio-interacionais e expressa o 
mundo de forma concreta e abstrata. Assim, a multimodalidade que sinaliza para os vários modos 
de comunicação e significados tem ganhado cada vez mais espaço, pois é recorrente a utilização 
dos gêneros multimodais. Diante dessa nova demanda social, que pressupõe novas práticas 
docentes, voltadas para a pluralidade cultural e a diversidade de linguagens que possibilitam 
leituras não lineares, o fazer pedagógico precisa levar em consideração o caráter multimodal dos 
textos e a variedade de sua significação. A leitura de textos multimodais é uma ferramenta 
importante na sala de aula na formação de leitores críticos. O sujeito crítico deve compreender 
que textos não são neutros, já que esses transmitem valores e ideologias Por isso, à escola 
precisa deixar de lado práticas tradicionais de leitura, voltadas apenas para os elementos verbais 
(ROJO, 2012). Essa realidade requer um trabalho efetivo do professor com o multiletramento, de 
forma que o aluno se aproprie de habilidades que o capacite a ler e entender as mensagens 
multimodais. A presente unidade didática tem a finalidade de oportunizar aos alunos da Rede 
Pública Estadual de Ensino o desenvolvimento das múltiplas possibilidades de leitura e o 
reconhecimento das funções sociais da escrita e dos demais códigos da linguagem. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: DORIANA MARTINS 
Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: 'Quase memória': A formação de leitores 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura literária, Leitor crítico, Formação do leitor, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um trabalho desenvolvido na formação do PDE-
PR (Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná), o qual teve o objetivo de 
pensar a formação do leitor, a partir da obra Quase memória de Carlos Heitor Cony. Nesse 
sentido houve a necessidade de encontrar um meio para promover o ensino de literatura visando 
à formação de leitores, estimulando nos alunos um processo de leitura permanente auxiliando-os 
a tornarem-se sujeitos leitores. A partir do estudo do gênero memória, oferecer oportunidades de 
oralidade que garantam o socializar do conhecimento onde compartilhem experiências e apreciem 
e aproveitem melhor os momentos de leitura. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: DORIANA MARTINS 
Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: 'Quase memória': A formação de leitores 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura literária, Leitor crítico, Formação do leitor, 
Resumo: O objetivo desse trabalho é pensar a formação do leitor, a partir da obra Quase 
memória de Carlos Heitor Cony. Portanto há necessidade de encontrar um meio para promover o 
ensino de literatura visando à formação de leitores, estimulando nos alunos um processo de 
leitura permanente auxiliando-os a tornarem-se sujeitos leitores. A partir do estudo do gênero 
memória, oferecer oportunidades de oralidade que garantam o socializar do conhecimento onde 
compartilhem experiências e apreciem e aproveitem melhor os momentos de leitura. Propomos 
uma outra forma de análise do texto literário a partir de Roberto Schwarz, e de seu estudo sobre 
Dom Casmurro. Para ele o livro deve ser lido em três formas sucessivas: uma romanesca, onde 
acompanhamos a formação e decomposição de um amor; outra, de ânimo patriarcal e policial, à 
cata de prenúncios e evidências do adultério, dado como indubitável; e a terceira, efetuada a 
contracorrente, cujo suspeito e logo o réu é o próprio Bento Santiago, na sua ânsia de convencer 
a si e ao leitor da culpa da mulher. (SCHWARZ, 1997, p.86). As atividades de leitura são 
relacionadas aos conteúdos do cotidiano dos alunos, de acordo com as DCE. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EDIJOICE BALARDINI 
Orientador: Cláudia Maris Tullio - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Exposições orais com foco no gênero seminário 
Tema: Linguística aplicada ao ensino da Língua 
Palavras-chave: Oralidade, leitura, língua, gêneros orais, seminários 
Resumo: O presente trabalho aborda a importância do Projeto de Intervenção Pedagógica 
intitulado: Exposições Orais com foco no gênero Seminário realizado no Colégio Estadual Santo 
Antonio, no 1º semestre do ano de 2017, com a turma do 1º ano B. Procura-se destacar quão 
importante é a oralidade dentro das práticas linguageiras. A pesquisa é bibliográfica centrada em 
BAKHTIN (2003), Dolz e Schneuwly (2004), MARCUSCHI (2008), POSSENTI (1997), ROJO, 
MOURA (2012) e documental a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) - Língua 
Portuguesa (1998) e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica: Língua Portuguesa e 
Literatura (DCES) (2008). O artigo é resultado das atividades realizadas em 49 aulas, nas quais 
se pretendeu preparar os alunos para a prática da oralidade, visando o aprimoramento linguístico 
para que estes fossem capazes de transmitir a língua falada nas situações cotidianas e nas de 
maior formalidade. Nessas aulas, as atividades apresentavam situações nas quais educandos se 
posicionavam de forma crítica, coerente e sequenciada, ampliando suas capacidades de 
comunicação e uma maior participação nas práticas letradas a partir de uma linguagem 
fundamentada na interação; assim, oralidade e escrita sempre serão chaves de inserção social. 
Faz-se necessário que a escola perceba ser o trabalho com a oralidade em sala de aula mais do 
que uma necessidade pedagógica, uma necessidade social, pois o sujeito utiliza a língua para 
interagir com seus pares nas mais diversas situações sócios- comunicativas. Logo, a pesquisa 
pode ser considerada também como pesquisa ação. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EDIJOICE BALARDINI 
Orientador: Cláudia Maris Tullio - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Exposições Orais com foco no gênero seminário 
Tema: Linguística Aplicada ao Ensino da Língua 
Palavras-chave: Oralidade, Leitura, Língua, Gêneros Orais 
Resumo: O trabalho com a oralidade, mesmo sendo um dos eixos da Língua Portuguesa, muitas 
vezes é deixado de lado nas aulas. Os gêneros orais sempre ficam relegados a segundo plano, 
acontecendo seu uso basicamente em correções orais, conversas em grupo e poucos debates ou 
seminários. É na escola que os alunos devem encontrar espaço para praticar a linguagem e 
interagir com a sociedade nos mais diferentes usos sociais da Língua, dessa forma, aprenderão a 
fazer uso da voz e da palavra dentro desse círculo social letrado. Tradicionalmente, a educação 
escolar concentra-se em desenvolver, no aluno, as habilidades de leitura, escrita e análise 
linguística, ou seja, continuam atreladas à concepção de Língua normativa. Nas diversas 
situações comunicativas, especialmente nas mais formais, a escola deveria ensinar ao aluno 
como utilizar a linguagem, pois é na interação social que os indivíduos se comunicam e as 
experiências verbais evoluem. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EDNA DOS SANTOS PEPINELI DE ARAUJO 
Orientador: SANDRO ADRIANO DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Leitura e análise de contos: Uma proposta de ensino de Literatura através do Método 
Recepcional 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura, Gênero Conto, Método Recepcional, 
Resumo: Esta proposta metodológica tem como objetivo propiciar ao aluno o desenvolvimento de 
práticas prazerosas de leitura de textos literários, articulando teoria e prática para melhoria do 
processo ensino e aprendizagem. Diante disso, propõe-se um trabalho com leitura e análise de 
contos, bem como a reflexão de como se configura neles a temática amor, ciúmes e traição, em 
diferentes períodos históricos e literários. De acordo com orientação das DCEs de Língua 
Portuguesa, a metodologia que embasará teoricamente esse trabalho será a Estética da 
Recepção , de Hans Robert Jauss (1994), e sua aplicação seguirá as orientações do Método 
Recepcional, de Bordini e Aguiar (1993). O público objeto desta intervenção será constituído por 
alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública. Como suporte pedagógico, a presente 
unidade contará com leitura e análise de contos, poemas, notícias, e proposição de atividades 
que privilegiem o diálogo com canções e vídeos, para reflexões e apropriação do conteúdo 
suscitado nos contos. O presente artigo apresenta as etapas das ações desenvolvidas e analisa 
resultados obtidos. 
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Orientador: SANDRO ADRIANO DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Leitura e análise de contos: Uma proposta de ensino de Literatura através do Método 
Recepcional 
Tema: Literatura e Escola: Concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura, Gênero Conto, Método Recepcional, 
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo propiciar ao aluno o desenvolvimento de 
práticas prazerosas de leitura de textos literários, articulando teoria e prática para melhoria do 
processo ensino e aprendizagem. Diante disso, propõe-se um trabalho com leitura e análise de 
contos, bem como a reflexão de como se configura neles a temática amor, ciúmes e traição, em 
diferentes períodos históricos e literários. De acordo com orientação das DCEs de Língua 
Portuguesa, a metodologia que embasará teoricamente esse trabalho será a Estética da 
Recepção , de Hans Robert Jauss (1994), e sua aplicação seguirá as orientações do Método 
Recepcional, de Bordini e Aguiar (1993). O público objeto desta intervenção será constituído por 
alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública. Como suporte pedagógico, a presente 
unidade contará com leitura e análise de contos, poemas, notícias, e proposição de atividades 
que privilegiem o diálogo com canções e vídeos, para reflexões e apropriação do conteúdo 
suscitado nos contos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EDNA MARGARIDA ANDREOLI DE SIQUEIRA 
Orientador: Patrícia Cristina de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Formando leitores ativos e críticos com os contos de fadas 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Conto de Fadas, Plano de Trabalho Docente 
Resumo: Levando em conta as dificuldades apresentadas pelos alunos que chegam ao 9º ano 
quanto ao domínio da leitura e a falta de motivação para essa prática, esse projeto de intervenção 
propõe uma ressignificação da atividade pedagógica de leitura, mobilizando para tal o gênero 
conto de fadas tradicional e conto de fadas contemporâneo, pois é um dos gêneros discursivos 
que mais conquista o leitor, utilizando uma linguagem ágil, objetiva, poucos personagens, 
acontecimentos de curta duração, que se desenrolam, em sua maioria em um único lugar, através 
do maravilhoso que sempre fascinou os homens. Objetivando a formação de leitores críticos e 
ativos, interessados pela leitura literária, desse e de outros gêneros, capazes de compreender a 
sociedade, agindo para modificá-la de forma consciente. O Plano de Trabalho Docente 
(GASPARIN, 2009) é o modelo escolhido para transpor o gênero em pauta para a sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EDNA MARGARIDA ANDREOLI DE SIQUEIRA 
Orientador: Patrícia Cristina de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Formando leitores ativos e críticos com os contos de fadas 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Conto de Fadas, Plano de Trabalho Docente 
Resumo: Levando em conta as dificuldades apresentadas pelos alunos que chegam ao 9º ano 
quanto ao domínio da leitura e a falta de motivação para essa prática, essa produção didático-
pedagógica propõe uma ressignificação da atividade pedagógica de leitura, mobilizando para tal 
os gêneros conto de fadas tradicional e conto de fadas contemporâneo. A opção se deve ao fato 
de os mencionados gêneros possuírem atrativos capazes de conquistar o leitor, como, por 
exemplo, linguagem ágil, objetiva, poucos personagens, acontecimentos de curta duração, que se 
desenrolam, em sua maioria em um único lugar, através do maravilhoso que sempre fascinou os 
homens. Objetivando a formação de leitores ativos e críticos, interessados pela leitura literária, 
desse e de outros gêneros, capazes de compreender a sociedade, agindo para modificá-la de 
forma consciente, mobilizou-se o Plano de Trabalho Docente (GASPARIN, 2009) como fio 
condutor do processo de transposição dos gêneros em pauta para a sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EDNÉIA ZONFRILLI 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Notícia Jornalística como gênero motivador da leitura e Interpretação 
Tema: Estratégias de leitura par aos diferentes gêneros discursivos nas diversas esferas sociais. 
Palavras-chave: Leitura, Sequência didática, Notícia jornalística 
Resumo: É necessário explorar os gêneros textuais circulantes na sociedade atual para que o 
aluno seja um leitor crítico e proficiente. Assim, a proposta de implementação deste trabalho com 
alunos do Oitavo Ano do ensino fundamental, embasa-se em usar estratégias de leitura e 
Interpretação para o conhecimento do gênero notícia jornalística (LAGE, 1998) tendo como 
objetivo: Implementar a prática da Leitura e Interpretação usando a notícia jornalística como 
ampliação do conhecimento de gêneros textuais, com base uma sequência didática (DOLZ; 
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), levantou-se o conhecimento prévio da turma com relação ao 
gênero notícia e encerrando-se na visita ao jornal e a elaboração de um jornal mural, observou-se 
que ao final da SD a proposta possibilitou aos alunos conhecer o gênero textual e escrever sua 
própria notícia jornalística. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EDNÉIA ZONFRILLI 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A notícia jornalística como gênero motivador da leitura e interpretação 
Tema: Estratégias de leitura para os diferentes gêneros discursivos nas diversas esferas sociais 
Palavras-chave: Leitura, Motivação, Notícia jornalística 
Resumo: A proposta desta Intervenção Didático Pedagógica vem de encontro à necessidade 
realizar um trabalho mais efetivo com a leitura e a Interpretação ampliando e o conhecimento de 
gêneros textuais no Ensino Fundamental. Considerando que a ação de ler é algo que precisa ser 
ensinado, e que a escola precisa dar conta de desenvolver essa capacidade no indivíduo, esse 
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trabalho terá como base uma sequência didática usando o gênero notícia jornalística objetivando 
melhorar a competência leitora, e ampliar o conhecimento dos gêneros jornalísticos dos alunos 
das séries finais do Ensino Fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EDSON CANDIA 
Orientador: UBIRAJARA INÁCIO DE ARAUJO - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A crônica no ensino da Língua Portuguesas 
Tema: Literatura - Gênero literário no ensino de Língua 
Palavras-chave: crônica, leitura, leitura literária 
Resumo: Muito se tem falado da deficiência em leitura em nosso país, tanto no Ensino 
Fundamental quanto no Ensino Médio. Este artigo aparece como consequência da aplicação da 
unidade didática elaborada ao longo do desenvolvimento do Projeto PDE/UFPR intitulado: A 
crônica no ensino da Língua Portuguesa, a qual teve por objetivo propor aos alunos a 
oportunidade de conhecer o gênero literário crônica em sua amplitude, desenvolvendo a leitura 
em vários níveis de abordagem textual, criando-se estratégias para melhorar a interpretação, 
compreensão e a produção de texto. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EDSON CANDIA 
Orientador: UBIRAJARA INÁCIO DE ARAUJO - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A crônica no ensino da Língua Portuguesa 
Tema: Literatura, Gênero literário no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Linguagem, leitura, literatura, ensino 
Resumo: A proposta deste projeto fundamenta-se no fato de que hoje, nas escolas públicas, há 
uma percepção acentuada da falta do hábito de leitura dos alunos, um alto índice de  
analfabetismo funcional , alunos com problemas na produção escrita, na leitura e na interpretação 
de textos e o desinteresse pelo estudo. É nessa direção que este projeto pretende examinar a 
validade da proposta de empregar o gênero textual Crônica no ensino, conforme Bronckart (2003) 
entre outros, cuja linha de estudos reconhece os gêneros como importante ferramenta de ensino. 
O objetivo é o desenvolvimento de ação concreta de ensino dos gêneros, para o ensino de Língua 
Portuguesa com alunos do 8.º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Ângelo Gusso 
(Curitiba). 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EIDI MARA PEREIRA DELFRATTI 
Orientador: Wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_ufpr_edsoncandia.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_ufpr_edsoncandia.pdf


Etapa: Artigo 
 
Título: GÊNERO CONTO: DESVENDANDO E REVELANDO A TEMÁTICA 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Práxis de Leitura, Narrativa, Conto, 
Resumo: Resumo. O projeto, em andamento, apresenta uma proposta para a Disciplina de 
Língua Portuguesa, no ensino e aprendizagem de Leitura, para tanto, trabalhar-se-á alguns 
contos da autora Marina Colasanti. Pautaremos a nossa práxis na Metodologia Recepcional de 
Hans Robert Jauss, condição essencial romper os horizontes de expectativas do educando, 
ampliando e modificando seu interesse pela leitura. A fundamentação teórica terá como base os 
postulados bakhtinianos e as orientações das DCEs. Nesse sentido, a implementação desse 
projeto dar-se-á com os alunos do Ensino Fundamental (9º ano), período matutino, do Colégio 
Estadual Professor João Farias da Costa-EFM. Utilizando de alguns instrumentos de coletas de 
dados, tais como: questionários, entrevistas, registro dos alunos e do professor-pesquisador, das 
atividades realizadas durante as aulas. Espera-se que esta proposta minimize as dificuldades e 
torne a aprendizagem mais efetiva e aponte outros caminhos no processo do ensino de leitura, 
construindo significado e motivação. O projeto resultará na produção didático pedagógica, 
implementação e artigo final. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EIDI MARA PEREIRA DELFRATTI 
Orientador: Wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: GÊNERO CONTO: DESVENDANDO E REVELANDO A TEMÁTICA 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Práxis de Leitura, Narrativa, Conto, 
Resumo: Resumo. O projeto, em andamento, apresenta uma proposta para a Disciplina de 
Língua Portuguesa, no ensino e aprendizagem de Leitura, para tanto, trabalhar-se-á alguns 
contos da autora Marina Colasanti. Pautaremos a nossa práxis na Metodologia Recepcional de 
Hans Robert Jauss, condição essencial romper os horizontes de expectativas do educando, 
ampliando e modificando seu interesse pela leitura. A fundamentação teórica terá como base os 
postulados bakhtinianos e as orientações das DCEs. Nesse sentido, a implementação desse 
projeto dar-se-á com os alunos do Ensino Fundamental (9º ano), período matutino, do Colégio 
Estadual Professor João Farias da Costa-EFM. Utilizando de alguns instrumentos de coletas de 
dados, tais como: questionários, entrevistas, registro dos alunos e do professor-pesquisador, das 
atividades realizadas durante as aulas. Espera-se que esta proposta minimize as dificuldades e 
torne a aprendizagem mais efetiva e aponte outros caminhos no processo do ensino de leitura, 
construindo significado e motivação. O projeto resultará na produção didático pedagógica, 
implementação e artigo final. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ELAINE CRISTINA MACHADO HARA 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Desvendando a leitura: o poder de encantamento dos contos maravilhosos 
Tema: Ensino Aprendizagem de Leitura: Concepções de leitura e suas implicações no ensino 
Palavras-chave: Aprendizagem, Ampliação do Conhecimento, Hábito e Gosto, 
Resumo: A falta da prática de leitura interfere no desenvolvimento dos alunos e no trabalho dos 
professores de todas as disciplinas. Dessa forma, é urgente a necessidade de buscar alternativas 
para a promoção da leitura na escola de forma prazerosa e contínua, trabalhando efetivamente de 
modo a explorar a prática da leitura e todo o seu potencial. Tais alternativas baseiam-se em 
estratégias de leitura condizentes com o perfil dos alunos em questão. Os contos maravilhosos 
estão em consonância com o trabalho desenvolvido por professores do 6º ano e de acordo com 
os mesmos, chamam a atenção dos alunos pelo seu potencial lúdico, pois apesar de não possuir 
mais o pensamento animista, presente nas crianças, os estudantes desta faixa etária ainda se 
mostram encantados com ações de heróis e outros personagens que povoam esse gênero 
literário. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ELAINE CRISTINA MACHADO HARA 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Desvendando a leitura: o poder de encantamento dos contos maravilhosos 
Tema: Ensino Aprendizagem de Leitura: Concepções de leitura e suas implicações no ensino 
Palavras-chave: Alternativas Metodológicas, Lúdico, Desenvolvimento 
Resumo: A falta da prática de leitura interfere no desenvolvimento dos alunos e no trabalho dos 
professores de todas as disciplinas. Dessa forma, é urgente a necessidade de buscar alternativas 
para a promoção da leitura na escola de forma prazerosa e contínua, trabalhando efetivamente de 
modo a explorar a prática da leitura e todo o seu potencial. Tais alternativas baseiam-se em 
estratégias de leitura condizentes com o perfil dos alunos em questão. Os contos maravilhosos 
estão em consonância com o trabalho desenvolvido por professores do 6º ano e de acordo com 
os mesmos, chamam a atenção dos alunos pelo seu potencial lúdico, pois apesar de não possuir 
mais o pensamento animista, presente nas crianças, os estudantes desta faixa etária ainda se 
mostram encantados com ações de heróis e outros personagens que povoam esse gênero 
literário. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ELDA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA 
Orientador: Isabel Cristina Cordeiro - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INTERTEXTUALIDADE NA PROPAGANDA SOCIAL: um novo olhar para a leitura 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Intertextualidade, Propaganda social, 
Resumo: Ensinar e motivar os educandos para a prática da leitura tem sido um desafio para os 
educadores. As dificuldades de aprendizagem de leitura, apresentadas pelos educandos, geram 
consequências na vida acadêmica e social. Ser capaz de compreender os sentidos dos textos 
verbais, não verbais e midiáticos é o que distingue um leitor de um analfabeto. Saber ler e praticar 
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a leitura é fundamental para que o indivíduo cumpra seus deveres e possa usufruir dos seus 
direitos. Esse artigo apresenta as atividades desenvolvidas no Projeto PDE 2016, cuja Produção 
Didático-pedagógica tem por objetivo utilizar a intertextualidade na propaganda social como um 
recurso para estimular a leitura. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ELDA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA 
Orientador: Isabel Cristina Cordeiro - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: INTERTEXTUALIDADE NA PROPAGANDA SOCIAL: um novo olhar para a leitura 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Propaganda Social, Intertextualidade 
Resumo: Esse trabalho tem como proposta utilizar o gênero propaganda social como uma 
ferramenta e a intertextualidade como um recurso no processo ensino aprendizagem de leitura, 
oportunizando ao educando a leitura de textos verbais e não verbais, midiáticos, de propagandas 
sociais e outros, possibilitando o reconhecimento dos vários tipos de intertextualidade, a 
compreensão dos inúmeros sentidos presentes nos textos e no mundo, motivando-os para outras 
leituras e novos aprendizados. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ÉLEN MÍRIAM GARCIA 
Orientador: Ricardo Hiroyuki Shibata - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A (re)estruturação de texto na sala de apoio à aprendizagem, através da mudança de 
estratégias metodológicas e do uso de recursos tecnológicos 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Letramento, Sala de Apoio, Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um trabalho desenvolvido na formação do PDE-
PR (Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná), o qual consistiu numa 
intervenção pedagógica realizada com os alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem de Língua 
Portuguesa (SAA-LP), baseada na utilização dos recursos tecnológicos como ferramenta para o 
letramento, com aulas no Laboratório de Informática, envolvendo a leitura, escrita, reescrita, 
revisão, reestruturação de texto no computador com o objetivo de favorecer uma aprendizagem 
ativa, desenvolvida pelo próprio aluno, através da construção de sentidos ao refletir sobre sua 
produção e tomar decisões para adequá-la. A fundamentação deste trabalho pautou-se 
principalmente pela visão sociointeracionista da linguagem, partindo dos pressupostos de 
Bakhtin/Volochinov (1999), teóricos que fundamentam as DCE - Diretrizes Curriculares de Língua 
Portuguesa do Estado do Paraná (2008). Também as concepções de (multi) letramentos e 
práticas sociais de leitura e escrita em tela de Rojo (2012) e Soares (2002), e a integração das 
tecnologias e metodologias de forma inovadora na escola proposta por Moran (2000) foram outros 
referenciais de estudo que conduziram a produção e aplicação das atividades de implementação. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ÉLEN MÍRIAM GARCIA 
Orientador: Ricardo Hiroyuki Shibata - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A (re)estruturação de texto na Sala de Apoio à Aprendizagem, através da mudança de 
estratégias metodológicas e do uso de recursos tecnológicos 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Letramento, Recursos tecnológicos, Sala de Apoio 
Resumo: Diante da realidade dos problemas de evasão e desinteresse entre os estudantes com 
defasagem escolar nos conteúdos de leitura e escrita, este material didático pretende sugerir 
alternativas metodológicas que venham a contribuir e nortear o trabalho do professor da SAA-LP, 
propiciando ao aluno a exploração de diferentes recursos tecnológicos, permitindo-lhe uma visão 
mais real e vivenciada de seu desenvolvimento criativo através da (re)estruturação de textos no 
computador, do gênero fábula, como prática de letramento. A sistematização acontecerá em aulas 
no Laboratório de Informática, em forma de oficinas envolvendo a leitura significativa e 
contextualizada, bem como o estudo das características constitutivas do gênero: o conteúdo 
temático, a construção composicional e o estilo, de modo a refletir sobre suas funções e efeitos de 
sentido depreendidos. Além disso, os alunos terão contato com as multimodalidades de suas 
versões que exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de sentidos para fazer 
significar suas linguagens, configurando assim o multiletramento. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ELIANA BOLIGON 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O trabalho pedagógico com leitura de artigos de opinião no Ensino Médio 
Tema: Linguística aplicada e o ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: artigo de opinião, leitura, análise 
Resumo: Este artigo faz parte do trabalho de conclusão do PDE e tem como objetivo promover a 
reflexão em torno da formação de leitores proficientes no Ensino Médio, a partir da constatação 
de uma das grandes problemáticas presentes no contexto escolar - a compreensão leitora. O 
público-alvo foi uma turma de 3° ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Irmã Maria Margarida, 
do município de Salto do Lontra, Paraná, NRE de Dois Vizinhos que desenvolveu atividades de 
uma unidade didática elaborada com base em textos do gênero artigo de opinião. Para tanto a 
referida unidade contou com temas de pertinência social, seguindo as três etapas de leitura 
propostas por Solé (1998). Além disso, valeu-se de um questionário inicial e de outro final para 
mensurar os resultados da implementação. O embasamento teórico provém de textos como 
Bakhtin (1997), Solé (1998), Geraldi (2002), Araújo (2015) e Diretrizes Curriculares Nacionais 
(2008), dentre outros. Os resultados revelam um avanço significativo dos alunos em relação à 
compreensão leitora de textos do gênero artigo de opinião. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ELIANA BOLIGON 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O trabalho pedagógico com leitura de Artigos de opinião no Ensino Médio 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Artigo de opinião, leitor proficiente, habilidade leitora 
Resumo: De acordo com a orientação das DCEs de Língua Portuguesa (2008), a escola tem por 
tarefa possibilitar que os alunos participem de práticas sociais que utilizem a leitura, a escrita e a 
oralidade nos diversos contextos de interação. Nesse sentido, o material didático aqui 
apresentado destina-se a alunos do 3° ano do Ensino Médio e contempla estratégias de leitura 
em torno do gênero textual Artigo de opinião, a fim de contribuir para a formação do sujeito 
enquanto leitor proficiente. Esse gênero textual tem como foco a opinião e baseia-se sempre em 
uma questão atual, geralmente de caráter polêmico. É importante que nós, enquanto professores 
abordemos em nossas aulas temas de ordem social, uma vez que na avaliações externas como o 
ENEM e vestibulares questões desse cunho são pontuais. Dessa forma, o material apresentado 
contemplará textos para análise, de acordo com as etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura e 
pretende aprimorar a habilidade leitora tão requisitada em todas as atividades escolares e 
extraescolares. Para tanto, nos apoiamos na perspectiva sócio interacionista da linguagem, sob a 
ótica de Bakhtin (1997) e também nos referenciais teóricos de vários autores, dentre eles, Solé 
(1998). 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ELIANE CRISTINA DE SALES QUEVEDO 
Orientador: Paulo Cézar Konzen - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A LEITURA DENTRO E FORA DO CONTEXTO ESCOLAR: A FORMAÇÃO DO LEITOR 
ATRAVÉS DE HISTÓRIAS DE VIDA DOS IDOSOS 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Multiletramentos, Formação de Leitores, Idosos, Histórias, Cultura Digital, 
Resumo: Quem possui o hábito da leitura, além de ser um leitor competente, também será um 
excelente escritor, sendo capaz de produzir textos com eficácia e autonomia. Partindo desta 
premissa, o presente projeto foi desenvolvido com alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental, 
com o intuito de estimular e desenvolver o gosto pela leitura. Além disso, busca-se valorizar o 
saber cultural das pessoas idosas da comunidade, através do registro de suas memórias, uma 
vez que são portadores e promotores de cultura, trazendo consigo a leitura de mundo, essencial 
para se constituir uma compreensão crítica sobre a importância de ler. Desse modo, a pesquisa 
pretende estimular a leitura através da construção de coletâneas de textos inspiradas em histórias 
reais da comunidade. Os protagonistas das histórias são pessoas idosas que contribuíram para o 
desenvolvimento do município e da cultura popular. O resgate histórico e a troca de experiências 
foram transformados em um livro digital, considerado como recurso importante para registrar as 
experiências vivenciadas tanto pelos alunos como pelas pessoas idosas. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ELIANE CRISTINA DE SALES QUEVEDO 
Orientador: Paulo Cézar Konzen - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A leitura dentro e fora do contexto escolar: formação de leitores a partir de histórias de 
vida dos idosos 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, formação de leitores, idosos, histórias, cultura digital 
Resumo: Quem possui o hábito da leitura, além de ser um leitor competente, também será um 
excelente escritor, sendo este capaz de produzir textos com eficácia e autonomia. O projeto será 
desenvolvido com alunos do 8º ano do Ens. Fundamental, com o intuito de estimular e 
desenvolver o gosto pela leitura e ao mesmo tempo valorizar o saber cultural das pessoas idosas 
da comunidade, através do resgate de suas memórias, uma vez que são portadores e promotores 
de cultura, trazem consigo a leitura de mundo, essencial para se constituir uma compreensão 
crítica sobre a importância de ler. Desse modo, estimulando a leitura através da construção de 
coletâneas com fatos reais, em que os protagonistas são pessoas idosas da comunidade, que 
contribuíram para o desenvolvimento do município, e da cultura popular. Busca-se também, 
aguçar a oralidade, a leitura, a escrita e a atenção, através do resgate histórico e a troca de 
experiências, que depois resultará em um livro digital. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ELIANE CRISTINA PINTO 
Orientador: Alexandre Sebastião Ferrari Soares - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Relevância do Ensino das Tipologias Dissertativo-Argumentativas: em busca de práticas 
discursivas mais competentes 
Tema: Linguística aplicada ao ensino da Língua Portuguesa 
Palavras-chave: produção textual, dissertação, argumentação, artigo de opinião 
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos na Implementação do 
Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), turma 2016/2017. O trabalho é resultado da constatação da dificuldade que a 
escola apresenta na formação do leitor/produtor de textos dissertativo-argumentativos. Portanto, 
pretendeu-se promover uma prática de ensino menos artificializada, estabelecendo uma inter-
relação entre atividades de leitura, produção textual e reescrita de textos, objetivando contribuir 
para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita e colaborar para o conhecimento da 
estrutura dos textos dissertativo-argumentativos e sua importância como tipologias que permeiam 
a maioria dos gêneros textuais que fazem parte do cotidiano dos educandos, tanto na escola 
quanto fora dela, a partir de teóricos como BAKHTIN(1999), ORLANDI(1999), GERALDI(2000), 
BAKHTIN(2002), MACHADO(2005), MARCUSCHI(2008) e GERALDI(2012). Após sua aplicação, 
concluiu-se que os alunos ampliaram o conhecimento sobre essas tipologias textuais e 
mostraram-se mais aptos à produção de textos argumentativos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ELIANE CRISTINA PINTO 
Orientador: Alexandre Sebastião Ferrari Soares - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: A RELEVÂNCIA DO ENSINO DAS TIPOLOGIAS DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVA: 
EM BUSCA DE PRÁTICAS DISCURSIVAS MAIS COMPETENTES 
Tema: Linguística aplicada ao ensino da Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Produção Textual, Tipologias, Dissertação, Argumentação 
Resumo: Considerando a importância da leitura na formação do educando do 9º ano do Colégio 
Estadual Presidente Roosevelt e a necessidade de torná-lo apto para escrever textos com 
qualidade, de forma crítica e com autonomia, este estudo justifica-se à medida em que propõe 
pensar a prática de escrita com intuito de tornar o aluno capaz de se posicionar através de textos 
escritos diante dos desafios de seu cotidiano, aumentando sua capacidade de compreensão de 
seu mundo e, consequentemente, a sua percepção em relação à elaboração de textos escritos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ELIANE DALACOSTA 
Orientador: Renata Adriana de Souza - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RELEITURAS DE FÁBULAS NA PERSPECTIVA DISCURSIVA 
Tema: Foram adequadas as palavras chave (separadas com;) e também a Linha de Estudo 
(ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA). 
Palavras-chave: Análise do Discurso, Fábulas, Interpretação, 
Resumo: A leitura exerce uma função fundamental na vida de nossos educandos. No entanto, é 
vista como uma prática desvinculada do seu cotidiano e da vida em sociedade. Diante disso, os 
educadores devem-se comprometer-se em trabalhar para que a leitura se faça presente de forma 
significativa, como prática social e discursiva, tanto na escola como fora dela. O presente artigo 
tem com intuito expor os resultados do trabalho realizado durante o PDE com alunos do 6º ano do 
Colégio Estadual do Campo São Luís. Nosso objetivo consistiu em fazer leituras de fábulas 
clássicas e modernas a partir de condições de produção diferenciadas e propiciar distintas leituras 
para um mesmo texto, sinalizando que todo texto é constituído por diferentes discursos inscritos 
em domínios discursivos diversos. Para isso, utilizamos como suporte a teoria da Análise do 
Discurso brasileira que tem como objetivo trabalhar atividades de leitura, interpretação e escrita, 
possibilitando a constituição de um leitor menos ingênuo e mais reflexivo, que veja além da 
formulação. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ELIANE DALACOSTA 
Orientador: Renata Adriana de Souza - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Releitura de fábulas na prática discursiva 
Tema: Foram adequadas as palavras chave (separadas com;) e também a Linha de Estudo 
(ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA). 
Palavras-chave: Leitura, fábulas, análise do discurso, 
Resumo: A leitura exerce uma função fundamental na vida de nossos educandos. No entanto, é 
vista como uma prática desvinculada do seu cotidiano e da vida em sociedade. Diante disso, os 
educadores devem-se comprometer-se em trabalhar para que a leitura se faça presente de forma 
significativa, como prática social e discursiva, tanto na escola como fora dela. O presente projeto 
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tem com intuito fazer leituras de fábulas clássicas e modernas dando condições de produção 
diferenciadas e propiciar distintas leituras para um mesmo texto, sinalizando que o texto sempre 
encaminha para discursos e que o domínio discursivo varia a partir de cada leitor e da inscrição 
dele em formações discursivas que determinam a interpretação. Através da teoria da Análise do 
Discurso brasileira tem como objetivo trabalhar atividades de leitura, interpretação e escrita, 
possibilitando um leitor menos ingênuo e mais reflexivo, que veja além da formulação e pense que 
no que não está dito e que quando foi silenciado constitui efeitos, através do gênero literário 
fábula e dos efeitos de sentido sobre os ensinamentos/ valores e formação cidadã; 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ELIANE MARINA TIRAPELLE BRASIL 
Orientador: Marinês Lonardoni - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Memórias literárias: um trabalho significativo em turmas do 7º ano 
Tema: Linguística aplicada e o ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Leitura e escrita, gênero textual, memória literária 
Resumo: Trabalhar com os gêneros textuais no Ensino Fundamental é essencial, pois contribui 
para o aprendizado da prática da leitura, favorece o trabalho de compreensão e interpretação dos 
textos lidos e repercute significativamente nos alunos, preparando-os para a produção escrita dos 
gêneros aprendidos Assim, o objetivo deste artigo é apresentar resultados do trabalho de leitura e 
produção escrita do gênero Memórias literárias em uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental 
(anos finais), com a finalidade de despertar no aluno o prazer pela leitura e pela escrita, promover 
reflexões acerca do homem na construção de diferentes culturas e contribuir para a formação de 
seres humanos mais completos. Desse modo, o ensino-aprendizagem desse gênero buscou 
trabalhar a produção escrita por meio de oficinas, visando à mudança no modo de falar e escrever 
do educando, no sentido de uma consciência mais ampla da língua e do domínio da estrutura do 
gênero em questão. Esse trabalho foi desenvolvido com base nos estudos de Clara, R; 
Altenfelder, a. H; Almeida, N.(2010), Bakthin (1992) e através de sequências didáticas, propostas 
por Dolz e Schnewully (2010), que levam o educando a uma produção textual mais clara, concisa, 
coerente e diferenciada, tendo em vista o ensino da leitura e da escrita, já que essa atividade traz 
consigo um caráter mais humanizador. Os resultados dessa prática apontaram para a 
necessidade de mais leituras e aulas planejadas, voltadas para a produção da escrita, visando à 
formação de um estudante leitor. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O gênero Memórias literárias através de sequências didáticas 
Tema: Linguística aplicada e o ensino de língua portuguesa 
Palavras-chave: Leitura e escrita, gênero textual, Memórias literárias, escola 
Resumo: A produção de um texto voltado para o gênero Memórias literárias tem como finalidade 
uma lembrança do passado, a busca de recordações, procurando relembrar pessoas e 
acontecimentos que foram importantes na vida do narrador. A principal problemática dentro da 
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construção de texto e a de distinguir entre uma narrativa e uma memória literária, mostrar as 
diferenças na ordem de relatar, exemplificar esse gênero nas suas características, sua estrutura, 
seu estilo. A memória literária traz consigo um propósito sócio comunicativo de recuperar, num 
relato escrito de forma contemporânea, vivências de tempos mais distantes, relacionados a 
lugares, objetos, sentimentos, valores vivenciados ou não pelo autor. No texto de memórias 
literárias objetiva-se trabalhar a leitura e a escrita do gênero através de sequências didáticas em 
uma turma de 7º ano, com base nos estudos de Dolz e Schneuwly (2010), Clara, R; Altenfelder, a. 
H; Almeida, N.(2010), bem como suas principais características, as marcas e recursos linguísticos 
por meio da leitura e compreensão de textos desse gênero e a produção escrita por meio de 
oficinas, visando mudar o modo de falar e escrever do educando, no sentido de uma consciência 
mais ampla da língua e do domínio do gênero estudado. 
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Título: SAL@ ViP DE LPL: COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS PARA ALUNOS DO CAMPO 
ATRAVÉS DO AVA 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Ambiente virtual de aprendizagem, Tecnologia educacional, Ensino médio, 
Escola do campo, 
Resumo: Este artigo tem como ponto de partida a execução do Projeto Sal@ ViP de LPL - PDE 
2016/2017 - programa vinculado à SEED-PR. Os dados aqui apresentados foram obtidos da 
implementação desse projeto no Colégio Estadual do Campo Dr. Munhoz da Rocha, que consistiu 
na criação de um Caderno Pedagógico, que teve como suporte um ambiente virtual de 
aprendizagem (via moodle) no qual os alunos da 1ª série do Ensino Médio puderam interagir, 
colaborar e cooperar entre si a partir das aulas de LPL, extrapolando-as, ao apropriarem-se dos 
gêneros textuais oferecidos pelo avanço das tecnologias. Também se fez o uso de um suporte 
não-convencional, o celular, para mediar a aprendizagem individual e a construção coletiva do 
conhecimento escolar por meio de pesquisas no ciberespaço. Ainda, levando-o a compreender 
conceitos de link, hiperlink e hipertexto e a utilizá-los em suas pesquisas escolares. Com isso, 
buscou-se vencer as barreiras de tempo e espaço sócio-geográficos do aluno do campo, 
integrando-o - e buscando a valorização da sua comunidade - ao que existe de atual nos estudos 
da disciplina de Língua Portuguesa, inserindo-o na sociedade tecnológica moderna como sujeito 
capaz e ciente da importância da sua identidade campesina. 
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Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem o formato de um Caderno Pedagógico 
direcionado aos alunos do 1o. ano do Ensino Médio. Nele estão as diretrizes de acesso ao 
ambiente virtual de aprendizagem - Sal@ ViP de LPL - e as atividades de pesquisa e produção de 
textos, bem como os links dos sites, vídeos, slides, textos e outros materiais utilizados. Também 
os professores encontrarão nesse caderno subsídios teóricos e práticos para criarem suas 
próprias salas virtuais de aprendizagem. Ele está dividido em quatro unidades: 1. Tecnologia e 
Língua Portuguesa (conceitos de hipertexto, hiperlink etc); 2. Introdução à Literatura; 3. Gramática 
e Línguística; e 4. Produção de textos (em ambiente virtual). 
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Título: A poesia no processo educativo 
Tema: Literatura e Escola: Concepções e Prática 
Palavras-chave: Letramento literário, Poesia de Resistência, Superação, Dificuldades, 
Resumo: Este artigo pretende retratar e analisar a implementação do projeto PDE: A Poesia no 
Processo Educativo, realizado com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
São Bartolomeu de Apucarana - Paraná, durante o primeiro semestre de 2017. O mesmo tem 
como suporte teórico-metodológico o autor Rildo Cosson, o qual aborda o letramento literário 
como fator primordial para aprendizagens significativas. Para que esta implementação se desse a 
contento, foram utilizadas fontes escritas, orais e visuais, buscando a construção do 
conhecimento sobre a Poesia de Resistência. O objetivo principal foi à tentativa de despertar nos 
alunos um novo olhar para a poesia, principalmente em se tratando dos poemas com certo 
engajamento social, os quais demonstram o descontentamento com as injustiças, além de 
despertar nos alunos a leitura por fruição e a superação das dificuldades na oralidade, escrita e 
criticidade. 
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Título: A poesia no processo educativo 
Tema: Literatura e Escola: Concepções e Prática 
Palavras-chave: Aluno, Texto Poético, Letramento Literário 
Resumo: Esta Unidade Didática se propõe a apresentar o gênero discursivo Texto Poético, por 
meio da produção artística do poeta Carlos Drummond de Andrade, dentro de uma perspectiva de 
combate e descontentamento com o mundo (poesia de resistência), tendo em vista ainda, a 
despertar nos alunos a leitura por fruição, contribuindo, assim, para o seu letramento literário. Por 
meio deste trabalho, o aluno poderá melhorar seu desempenho em leitura, escrita, interpretação e 
senso crítico, pois esses são os grandes desafios com os quais os professores de Língua 
Portuguesa se deparam continuamente. Para que haja uma melhor construção do conhecimento 
serão utilizados recursos audiovisuais, poesias, biblioteca, jornais e revistas. 
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Resumo: O presente artigo elaborado como uma das atividades do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE/PR tem como tema o gênero discursivo propaganda 
direcionada à produção textual. Com o estudo, objetivou-se propor práticas de leitura e de escrita 
a partir do gênero discursivo propaganda televisiva para os alunos do 6º ano. Tomou-se como 
problema a realidade observada na escola de atuação, as avaliações diagnósticas aplicadas no 
início do ano letivo evidenciam que parte expressiva dos alunos apresenta apenas habilidades 
primárias de leitura e escrita, as quais se revelam fragmentadas com predominância no aspecto 
quantificável, praticamente desprovidas da função e intencionalidade inerente a determinado 
gênero discursivo. A fundamentação teórica pauta-se nos estudos dos seguintes autores: Bakthtin 
(2000), que, com propriedade, defende que os gêneros discursivos são construídos em 
concomitância com a esfera de circulação social; Diretrizes Curriculares da Educação Básica 
(PARANÁ, 2008), as quais estabelecem que a prática pedagógica da disciplina de Língua 
Portuguesa deve contemplar a oralidade, leitura e escrita em correspondência com as práticas 
sociais; Araújo (2016), que evidencia que a intencionalidade da propaganda beneficia o 
entendimento do aluno quanto à finalidade do texto. A implementação do estudo ocorreu no 6º 
ano E da Escola Estadual Cecília Meireles - Anos Finais do Ensino Fundamental, na cidade de 
Santa Fé - PR. Como resultados, destacam-se: entendimento da intenção atinente aos gêneros 
discursivos, bem como a esfera de circulação social; compreensão da especificidade e possíveis 
mensagens veiculadas pelas propagandas midiáticas; adequação e articulação da produção do 
educando com o gênero proposto nas aulas de Língua Portuguesa. 
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Título: O GÊNERO DISCURSIVO PROPAGANDA E A INFLUÊNCIA DA IMAGEM NA 
COMPOSIÇÃO TEXTUAL 
Tema: Tecnologias e suas imagens no ensino de Língua Portuguesa. 
Palavras-chave: Leitura/Imagética, Produção, Propaganda 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como tema O gênero discursivo propaganda para a 
produção textual. Objetiva-se propor práticas de leitura e de escrita a partir do gênero discursivo 
propaganda para os alunos do 6º ano da Escola Estadual Cecília Meireles na cidade de Santa Fé 
- PR, bem como, estudar o impacto da leitura e da escrita para formação de sujeitos críticos e 
capazes de entender as possíveis informações e mensagens veiculadas pelas propagandas. Esta 
proposta encontra-se fundamentada em diversos estudiosos, entre os quais: Solé (1998) que 
defende a leitura e a escrita na escola como mecanismos insubstituíveis de aprendizagem, busca 
de informação e fonte de prazer; Silva (1999) destaca que na escola a leitura envolve a 
interpretação e construção de significados; Araújo (2016) discute a intencionalidade da 
propaganda que ao explorar as emoções e sentimento do publico provoca reações. A intervenção 
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pedagógica busca chamar a atenção do aluno para intencionalidade da leitura e escrita, mediante 
o trabalho como as propagandas midiáticas. Como resultado, espera-se contribuir para formação 
de alunos críticos, capazes de comunicar-se pela leitura e escrita, bem como, compreender a 
função social destas habilidades. 
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Título: O USO DO JORNAL COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NAS TURMAS DE 6º ANO 
Tema: Tecnologia e suas Linguagens no Ensino da Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Jornal, Leitura, Formação de leitores, 
Resumo: A produção deste artigo é parte das atividades realizadas para o PDE (Programa de 
Desenvolvimento Educacional), que é um programa de formação continuada para docentes da 
rede pública de ensino no Paraná. O objetivo deste trabalho é apresentar como se deu a 
implementação do projeto desenvolvido no Colégio Estadual São Pedro - Ensino Fundamental e 
Médio, localizado no município de Telêmaco Borba. Esse projeto tem por objetivo realizar práticas 
de leitura e de escrita significativas, focalizando a interpretação e a produção de textos 
jornalísticos. Desenvolver com o aluno práticas de leitura de textos jornalísticos apresenta-se 
como um grande desafio, diante do surgimento das novas tecnologias decorrentes do mundo da 
informática e das redes sociais. Nesse contexto das mídias digitais, frequentemente, se lê 
apressadamente, de modo que a leitura de textos um pouco mais longos torna-se um desafio, 
especialmente entre crianças e adolescentes. A superação desse desafio depende do 
desenvolvimento de estratégias que despertem o interesse dos alunos pela leitura. Diante 
do avanço das tecnologias e da globalização, sentimos a necessidade de termos uma melhor 
compreensão em relação à educação do século XXI. Assim, sentimos a necessidade de 
nos  aprofundarmos teoricamente e na prática para conhecer e utilizar recursos que propiciem o 
engajamento dos alunos em práticas leitoras socialmente valorizadas, a fim de criar uma visão 
crítica e consciente em relação às transformações do mundo.    
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Título: O uso do jornal como ferramenta pedagógica nas turmas de 6º ano 
Tema: Tecnologia e suas Linguagens no Ensino da Língua Portuguesa 
Palavras-chave: jornal, leitura, tecnologias, 
Resumo: Este material didático-pedagógico tem por objetivo analisar a importância do uso do 
jornal como ferramenta pedagógica para trabalhar com alunos do 6º ano do ensino fundamental. 
A proposta será desenvolvida no Colégio Estadual São Pedro, no município de Telêmaco Borba, 
como parte do desenvolvimento do PDE. A proposta de implementação dar-se-á através da 
aplicação de uma Unidade didático-pedagógica, desenvolvido em 8 oficinas, distribuídas em 
atividades diversificadas voltadas para despertar nos alunos o interesse pela leitura. Trata-se de 
um grande desafio para os educadores, já que os jovens de maneira geral estão cada vez mais 
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inclinados há ocupar seu tempo com atividades relacionadas às novas tecnologias disponíveis na 
internet. 
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Título: ENSINO DE LEITURA E FORMAÇÃO SOCIAL DO ALUNO 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Cidadania 
Resumo: Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de um Projeto de Intervenção 
Pedagógica realizado na cidade de Londrina- PR, em uma turma do 9º ano, do Colégio Estadual 
Ana Molina Garcia - Ensino Fundamental e Médio, por meio do programa de formação de 
professores da Secretaria de Educação do Paraná - PDE (Programa de Desenvolvimento 
Educacional). O trabalho desenvolvido se insere na área de estudo Ensino e Aprendizagem de 
Leitura e teve por objetivo analisar e compreender como o fator socioeconômico pode interferir no 
processo de leitura, e como a leitura contextualizada e elaborada pode potencializar esse 
processo. A proposta pedagógica está centrada na perspectiva interativa Solé (1998) da 
aprendizagem, permitindo ao aluno compreender e interpretar de forma independente os 
enunciados em diversos gêneros e situações comunicativas. Pode-se perceber que, as condições 
sociais e econômicas prejudicam e atrapalham os rendimentos escolares dos alunos. Entretanto, 
não é fator preponderante no processo de aquisição do conhecimento. Kleiman (2004); Koch 
(2012); Freire (1994); Solé (1998) e Candido (1995) são alguns dos autores que fundamentam 
esta pesquisa. 
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Título: LEITURA COMO PRINCÍPIO DE CIDADANIA 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Cidadania 
Resumo: RESUMO: Ler e escrever são ferramentas indispensáveis para que os seres humanos 
possam compreender o mundo ao seu redor. Diante disto, esta produção didático-pedagógica 
mostra a importância da leitura contextualizada para o processo de ensino e aprendizagem. As 
atividades abordam temáticas que privilegiem a promoção humana e cidadã e visam colaborar na 
construção de uma sociedade mais justa e isenta de discriminação. Libertadora, crítica, reflexiva e 
dinâmica, na qual os educando possam ser sujeitos de sua própria história. Com propósito de 
trabalhar com textos que possibilitem ampliação de saberes relativos às relações sociais e da 
própria realidade onde a escola está inserida, objetivamos demonstrar valores coletivos como 
solidariedade, companheirismo, ética, resiliência, respeito ao próximo e, ainda potencializar o 
processo de leitura para expandir o conhecimento prévio. Entretanto o objetivo maior é a 
oportunidade de abordar de maneira suave, delicada, gentil, conteúdos tão dolorosos como 
racismo e o preconceito. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_uel_eronitacardosooliveiramarins.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_uel_eronitacardosooliveiramarins.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EUNICE RAQUEL DESPLANCHES 
Orientador: Édna da Silva Polese - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A representação da pobreza e a denúncia social nas obras: Vidas Secas de Graciliano 
Ramos e alguns contos de Primeiras Estórias de Guimarães Rosa 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Literatura, Leitura, Letramento Literário, Denúncia Social, 
Resumo: Visando a obtenção de um ensino/aprendizagem mais efetivo e significativo da 
disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Médio, esta proposta surge como uma tentativa de 
inserir a leitura e a fruição de obras de autores consagrados da Literatura Brasileira integrando-as 
as demais disciplinas curriculares de forma inter e multidisciplinar. Com a escolha de autores 
como Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, a intenção é a de proporcionar aos alunos envolvidos 
uma incursão pelo universo da reflexão sobre os fatos da vida cotidiana, buscando sensibilizá-los 
numa viagem dialógica pelo mundo da Literatura e fazendo-os perceber que a fome, o trabalho 
duro, as grandes ausências, a diversidade cultural e a aceitação do diferente, presentes nas obras 
Vidas secas de Graciliano Ramos e os contos A Benfazeja, A Terceira Margem do Rio, 
Famigerado e Sorôco, Sua Mãe, Sua Filha de Guimarães Rosa que compõem a obra Primeiras 
estórias, também fazem parte do seu contexto social. Assim, a pretensão em se apresentar tais 
obras e autores é propor o incentivo à reflexão crítica sobre a situação vivida pelos personagens 
contextualizando-as com a realidade vivenciada por muitas famílias que fazem parte do nosso 
universo social atual e também sobre os fatores socioeconômicos gerados ao longo do tempo que 
contribuíram para as desigualdades de classes, o descaso do governo e da sociedade em relação 
a esses problemas. 
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Título: A representação da pobreza e a denúncia social nas obras: Vidas Secas de Graciliano 
Ramos e alguns contos de Primeiras Estórias de Guimarães Rosa 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Literatura, Leitura, Letramento Literário, Denúncia Social, 
Resumo: Visando a obtenção de um ensino/aprendizagem mais efetivo e significativo da 
disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Médio, este projeto surge como uma tentativa de 
inserir a leitura e a fruição de obras de autores consagrados da Literatura Brasileira integrando-as 
as demais disciplinas curriculares de forma inter e multidisciplinar. Com a escolha de autores 
como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa tem-se a intenção de proporcionar aos alunos 
envolvidos uma incursão pelo universo da reflexão sobre os fatos da vida cotidiana, buscando 
sensibilizá-los, numa viagem dialógica pelo mundo da Literatura, fazendo-os perceber que a fome, 
o trabalho duro, as grandes ausências, a diversidade cultural, a aceitação do diferente, presentes 
nas obras Vidas Secas de Graciliano Ramos e os contos A Benfazeja, A Terceira Margem do Rio, 
Famigerado e Sorôco, Sua Mãe, Sua Filha de Guimarães Rosa na obra Primeiras Estórias, 
também estão inseridos no seu contexto social. Assim, o que se pretende com a apresentação e 
leitura de tais autores são o incentivo da reflexão crítica sobre a situação vivida pelos 
personagens contextualizando-as com a realidade vivenciada por muitas famílias que fazem parte 
do nosso universo social atual e também sobre os fatores socioeconômicos gerados ao longo do 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_utfpr_euniceraqueldesplanches.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_utfpr_euniceraqueldesplanches.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_utfpr_euniceraqueldesplanches.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_utfpr_euniceraqueldesplanches.pdf


tempo que contribuíram para as desigualdades de classes, o descaso do governo e da sociedade 
em relação a esses problemas. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EXILAINE GASPAR 
Orientador: Dina Tereza de Brito - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso do jornal em sala de aula: um recurso para aprendizagem de leitura 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Jornal, 
Resumo: Este artigo pauta-se nas dificuldades que os alunos possuem em relação à leitura, já 
que, de forma geral eles a apresentam de forma mecânica, sem nenhum envolvimento, 
demonstrando até mesmo certo distanciamento perante o que se está lendo, revelando certa 
frieza em relação à leitura. É sabido também que não discutem, nem apresentam críticas ou 
comentários relativamente ao que leem. O livro didático, amplamente utilizado pelo professor 
brasileiro, nem sempre tem o potencial de motivar uma boa aula. Logo, o presente estudo propõe 
buscar estratégias que propiciem uma leitura além das letras e das ideias presentes nos textos, 
oportunizando o acesso a diversos tipos de textos, como é o caso do jornal, que proporciona a 
averiguação do seu impacto no ensino e aprendizagem da leitura, no sentido de compreender as 
relações dos alunos com essa prática na sala de aula. Considera-se que o uso do jornal em sala 
de aula possui potencial para motiva-los à leitura. Um material de fácil acesso, que se apresenta 
como um recurso de excelência para o trabalho na educação pública, visto que proporciona a 
identificação da presença de fatos do seu cotidiano, propiciando a leitura de textos com 
significados e sentidos para sua vida prática. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: EXILAINE GASPAR 
Orientador: Dina Tereza de Brito - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso do jornal em sala de aula: um recurso para aprendizagem de leitura 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Aprendizagem da leitura, Formação de leitores, Jornal em sala de aula, 
Aprendizagem significativa, 
Resumo: O objetivo do presente estudo é de averiguar o impacto do uso do jornal no ensino e 
aprendizagem da leitura, no sentido de compreender as relações dos alunos com essa prática na 
sala de aula, uma vez que a leitura realizada pelos alunos muitas vezes é efetivada de forma 
mecânica, sem nenhum envolvimento deles com a atividade em questão, em que demonstram 
certo distanciamento perante o que se está lendo, revelando certa frieza em relação àquela 
atividade dentro da sala de aula, e que o livro didático, amplamente utilizado pelo professor 
brasileiro, nem sempre tem o potencial de motivar. Desse modo, a escolha do jornal se deu por 
conta de seu potencial para o ensino da Língua Portuguesa, uma vez que pode ensejar práticas 
que contemplem os eixos oralidade, leitura e escrita das Diretrizes Curriculares para Língua 
Portuguesa (PARANÁ, 2008). 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: FÁBIO ANTÔNIO GASPARELO 
Orientador: UBIRAJARA ARAÚJO MOREIRA - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: NARRATIVAS DA COMUNIDADE E ORALIDADE: UM RESGATE DA CIDADANIA 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Educação do campo, Tradição, Narrativa oral e escrita, Resgate e valorização 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o relato e a reflexão acerca do projeto 
Narrativas da comunidade e oralidade: um resgate da cidadania, implementado na turma do 3º 
ano do Ensino Médio do Colégio Estadual do Campo Professor Argemiro Luís de Lima, no 
município de São João do Triunfo, PR, durante o primeiro semestre letivo de 2017. A proposta é 
resultado de uma inquietação verificada no referido Colégio sobre a dificuldade que nossos 
educandos apresentam no cotidiano escolar em falar sobre suas próprias histórias, em ver 
negadas diariamente, seja nos conteúdos escolares, seja na estrutura educacional, as suas 
raízes, os seus valores. Esta negação resulta em um aluno fechado em si mesmo, obrigado a 
reproduzir uma história que não é sua. Sendo assim, o intuito deste trabalho foi o de justamente 
oportunizar, através de atividades variadas ligadas principalmente à oralidade, como aquelas 
ligadas às narrativas pessoais, uma oportunidade deste educando reconhecer-se enquanto sujeito 
histórico. O trabalho foi desenvolvido em duas etapas: a primeira, com a aplicação do projeto na 
referida turma do Ensino Médio; a segunda, junto a professores da Rede Pública de Ensino do 
Paraná por meio do Grupo de Trabalho em Rede. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: FÁBIO ANTÔNIO GASPARELO 
Orientador: UBIRAJARA ARAÚJO MOREIRA - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: NARRATIVAS DA COMUNIDADE E ORALIDADE: UM RESGATE DA CIDADANIA 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Educação do campo, Tradição, Narrativa oral e escrita, Resgate e valorização 
Resumo: O presente projeto tem como objetivo despertar o interesse dos alunos do Colégio 
Estadual do Campo Professor Argemiro Luís de Lima, localizado na zona rural de São João do 
Triunfo-Pr, pelas histórias que fizeram parte da construção social de suas comunidades, visto que 
se perdeu o hábito de contá-las no dia a dia, por causa da influência do modo urbano de se viver, 
assim como das diferentes demandas sociais que transformaram o meio rural. O referido colégio 
reúne uma clientela escolar oriunda de diversas comunidades rurais localizadas ao seu redor, 
todas de alunos do campo, fortemente marcadas pelas relações de trabalho na agricultura, de 
círculo familiar e de tradições religiosas. A turma em qual o projeto será desenvolvido é uma 
turma de 3º ano do Ensino Médio, na qual busca-se aproveitar as experiências que esta clientela 
já possui, advindas de sua convivência com seus pares desde as escolinhas rurais de suas 
comunidades antes de chegarem ao colégio em questão. Este trabalho justifica-se pela 
necessidade em se buscar o resgate das narrativas das comunidades que compõem o alunado do 
colégio, através das quais espera-se que os alunos se reconheçam nas histórias, que assumam 
seu discurso enquanto seres produtores de história e passem a valorizar mais seu passado. A 
metodologia envolverá desde entrevistas com pessoas mais idosas das comunidades, o relato 
oral através dos alunos, a produção escrita e representação artística das narrativas, até a 
confecção de material para fazer parte do acervo da biblioteca do colégio. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: FILOMENA BELO MATOS 
Orientador: SÔNIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Estratégias e perspectivas de leitura e escrita com o livro 'Chapeuzinhos Coloridos' 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Interação, Contos de fadas, 
Resumo: O presente artigo traz a análise e sistematização do trabalho desenvolvido nos anos de 
2016 e 2017, através do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, com alunos de uma 
turma de 6º ano do Colégio Estadual Professora Dulce Maschio - EFM, Guarapuava, Paraná. O 
objetivo geral dessa proposta educacional é, a partir da concepção de linguagem como forma de 
interação, formar alunos leitores e escritores, para isso foi utilizado o livro: Chapeuzinhos 
Coloridos de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta como suporte pedagógico. A 
necessidade de um trabalho direcionado nestas habilidades foi sendo percebida a partir das 
observações realizadas durante a prática em sala de aula e dos resultados obtidos pela escola 
nas avaliações externas dos últimos anos. A efetivação da proposta se deu através da 
implementação de uma unidade didática que foi finalizada com a dramatização dos contos de 
fadas que compõem o livro. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: FILOMENA BELO MATOS 
Orientador: SÔNIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estratégias e perspectivas de leitura e escrita com o livro 'Chapeuzinhos coloridos' 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Leitura, Produção textual, Contos de fadas 
Resumo: Com o intuito de favorecer a leitura e a escrita, bem como intervir mediante a 
problemática encontrada na realidade escolar, é que este projeto foi elaborado para ser 
desenvolvido com os alunos do 6º ano do ensino fundamental II. Vive-se um momento de grandes 
desafios na Educação no sentido de formar leitores e escritores competentes e aptos para vencer 
na vida escolar e na sociedade. O trabalho com contos de fadas é uma estratégia que permite a 
interação dos alunos e que busca envolvê-los nessa prática benéfica e necessária à formação 
pessoal. As atividades referentes ao projeto serão desenvolvidas com procedimentos individuais e 
coletivos, de acordo com a unidade didática, com vistas a construir novos conhecimentos 
direcionados à leitura e à escrita, possibilitando ao aluno ser agente na construção do próprio 
aprendizado. É nesse processo de leitura, escrita, releitura e reescrita que o estudante se 
apropria da língua, refletindo sobre o trabalho realizado. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GABRIELÂNGELA DE OLIVEIRA 
Orientador: Sanimar Busse - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
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Título: DA ORALIDADE PARA A ESCRITA: DESAFIOS DA PRODUÇÃO DE TEXTO 
Tema: Linguística aplicada no ensino de Língua Portuguesa. 
Palavras-chave: Relatos de experiências vividas, oralidade, escrita, 
Resumo: Considerando a linguagem como um fenômeno social que surge da necessidade de 
interação entre os indivíduos, o ensino de Língua Portuguesa deve promover o letramento do 
aluno por meio de práticas que considerem os aspectos sociais e históricos em que o aluno está 
inserido. Deve-se partir, portanto, dos conhecimentos que traz consigo para, então, aproximá-lo 
das diferentes formas de uso da língua, aprofundando os conhecimentos linguísticos, levando-o a 
interagir e a transformar sua realidade. Investigações realizadas por meio da coleta de produções 
escritas de alunos de turmas do 6º Ano, de uma instituição pública da rede estadual de ensino do 
Oeste paranaense, apresentam dados relevantes sobre o processo de aquisição da escrita, 
evidenciando uma problemática no que diz respeito aos processos fonológicos e às 
representações ortográficas nos textos. Assim, este projeto tem como objetivo desenvolver uma 
sequência didática partindo do relato oral de experiências vividas, perpassando aspectos da 
oralidade, da leitura de outros relatos, e da escrita como forma de analisar a língua e permitir-lhe, 
assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada em diversas situações de comunicação. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GABRIELÂNGELA DE OLIVEIRA 
Orientador: Sanimar Busse - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Da Oralidade para a Escrita: Produção textual 
Tema: Linguística Aplicada no Ensino da Língua 
Palavras-chave: Relatos de experiências vividas, oralidade, escrita, 
Resumo: Considerando a linguagem como um fenômeno social que surge da necessidade de 
interação entre os indivíduos, o ensino de Língua Portuguesa deve promover o letramento do 
aluno por meio de práticas que considerem os aspectos sociais e históricos em que o aluno está 
inserido. Deve-se partir, portanto, dos conhecimentos que traz consigo para, então, aproximá-lo 
das diferentes formas de uso da língua, aprofundando os conhecimentos linguísticos, levando-o a 
interagir e a transformar sua realidade. Investigações realizadas por meio da coleta de produções 
escritas de alunos de turmas do 6º Ano, de uma instituição pública da rede estadual de ensino do 
Oeste paranaense, apresentam dados relevantes sobre o processo de aquisição da escrita, 
evidenciando uma problemática no que diz respeito aos processos fonológicos e às 
representações ortográficas nos textos. Assim, esta proposta tem como objetivo desenvolver uma 
sequência didática partindo do relato oral de experiências vividas, perpassando aspectos da 
oralidade, da leitura de outros relatos, e da escrita como forma de analisar a língua e permitir-lhe, 
assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada em diversas situação de comunicação. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GELCINA ALVES GERALDO 
Orientador: ROSANA BECKER - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Estratégias para formação do gosto pela leitura literária em turma de 6º ano 
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Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Escola, Alunos, Adquirir o gosto, Leitura 
Resumo: A escolha por um projeto de intervenção pedagógica abordando a formação do gosto 
pela leitura literária surgiu porque constatei, durante anos de trabalho, que a maioria dos alunos 
não lê, e aqueles que leem não compreendem o texto. E a leitura em sala de aula é importante 
para o desenvolvimento integral dos alunos, cabendo à escola pública ensinar a ler e escrever 
com proficiência, proporcionando-lhes condições para adquirir efetivamente o hábito e o gosto 
pela leitura, pois necessitam da língua portuguesa como instrumento legítimo de luta e 
posicionamento para assumirem uma postura de cidadãos ativos na sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GELCINA ALVES GERALDO 
Orientador: ROSANA BECKER - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estratégias para formação do gosto pela leitura literária em turma de 6º ano 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Escola, Alunos, Adquirir o gosto, Leitura 
Resumo: A escolha por um projeto de intervenção pedagógica abordando a formação do gosto 
pela leitura literária surgiu porque constatei, durante anos de trabalho, que a maioria dos alunos 
não lê, e aqueles que leem não compreendem o texto. E a leitura em sala de aula é importante 
para o desenvolvimento integral dos alunos, cabendo à escola pública ensinar a ler e escrever 
com proficiência, proporcionando-lhes condições para adquirir efetivamente o hábito e o gosto 
pela leitura, pois necessitam da língua portuguesa como instrumento legítimo de luta e 
posicionamento para assumirem uma postura de cidadãos ativos na sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GELCINES RODECZ 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Prática da Oralidade e Verbalização Como Caminho para Produção Textual Através de 
Cartas 
Tema: Tecnologia e Suas Linguagens no Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Textos, cartas, sociabilidade, comunicação, produção textual, 
Resumo: Devido à falta de incentivo à leitura desde o ensino fundamental, percebe-se que há 
uma necessidade muito grande de que haja uma busca cada vez instigante e aplicada para que 
este gosto pelo  ler  surja, e assim consequentemente o indivíduo será mais conciso em suas 
argumentações e saberá verbalizar em público e começando a interagir com outras pessoas de 
outras comunidades de outros locais e de culturas diferentes, isto dar-se-á por meio inicialmente 
de trocas de cartas. O maior problema encontrado em uma pessoa que tem pouca bagagem de 
leitura é que ao comunicar-se incorre em erros gritantes quando trata-se de verbalização, uma 
vez que faz-se necessário entender bem o assunto que se está discutindo para ter uma boa 
oratória, na maioria das vezes não tem se quer conhecimento daquilo que está falando ou 
escrevendo. Aquele que lê sempre consegue produzir bons argumentos, tomar decisões e ser 
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questionador , podendo ser crítico favorável ou aquele que apenas apresenta os problemas, mas 
vale ressaltar que ambos têm importância no que tange ao processo de produção textual. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GELCINES RODECZ 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Prática da Oralidade e Verbalização Como Caminho para Produção Textual Através de 
Cartas 
Tema: Tecnologia e Suas Linguagens no Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Textos, cartas, sociabilidade, comunicação, produção textual 
Resumo: Esta Unidade Didática intitulada: Prática da oralidade e verbalização como caminho 
para leitura através de será realizada com alunos do 2º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual 
Costa Viana no município de São José dos Pinhais - PR, e tem por objetivo aprimorar o 
desenvolvimento da leitura e da escrita tornando os alunos mais críticos e argumentadores. 
Tendo como base as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, que nos diz em seus 
fundamentos e princípios que: Que a deve escola possibilitar que seus alunos participem de 
diversas práticas sócios culturais e que a leitura, escrita, dicção e oralidade sejam um dos meios 
de inserção na sociedade. A principal meta neste processo é ampliar os conhecimentos do aluno 
e desta forma torna-lo um leitor com competência de compreensão. Faz-se necessário nas 
escolas públicas um olhar mais apurado para que os alunos possam desenvolver este processo 
educacional. A leitura é primordial para que haja compreensão do mundo a sua volta, como 
consequência disto o mesmo estará aprimorando seus conhecimentos e poderá pô-los em prática 
na sala de aula e no seu cotidiano dentro da sociedade. O uso das cartas como abordagem para 
mostrar que do meio de comunicação é viável em meio a tecnologia é uma mostra de que ler e 
escrever são simétricos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GILBERTO GIOVANI COUTO 
Orientador: Cláudia Maris Tullio - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A LITERATURA COMO MUDANÇA DAS PRÁTICAS SOCIAIS: ELO ENTRE 
LITERATURA E CINEMA 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Leitura Literária, Cinema, Análise Crítica do Discurso, Criticidade 
Resumo: Resumo: O presente artigo tem por objetivo expor reflexões sobre a implementação do 
trabalho didático-pedagógico aplicado no Colégio Estadual Visconde de Guarapuava - Ensino 
Fundamental, Médio e Normal em Guarapuava, Paraná, como parte do PDE - Programa de 
Desenvolvimento Educacional. O trabalho desenvolvido teve como objetivo a análise de obras 
literárias e suas respectivas adaptações cinematográficas, com estudantes do Ensino Médio, e 
teve o viés teórico da Análise Crítica do Discurso, que ressalta a importância de leituras de 
mundo, em relação às relações de poder presentes na sociedade contemporânea, que colocam o 
adolescente num universo que poucas vezes é visto de forma crítica, que propicie reflexões e 
mudanças nas suas práticas de vida. A pesquisa é de cunho qualitativo, bibliográfica centrada 
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principalmente nos autores Fairclough (2012) e Van Dijk (2015), e pesquisa de campo. As obras 
literárias e cinematográficas analisadas foram: Dom Casmurro - Machado de Assis - Filme Dom 
(Direção: Moacyr Góes, 2003); A hora da estrela - Clarice Lispector - Filme homônimo (Direção: 
Suzana Amaral, 1987); Ensaio sobre a lucidez - José Saramago; Desmundo - Ana Miranda - 
Filme homônimo (Alan Fresnot, 2003). As contribuições relevantes do ponto de vista do 
aprofundamento nas diferentes formas de leitura, bem como o consequente aprofundamento nas 
análises de relações de poder presentes nas relações sociais tiveram destaque. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GILBERTO GIOVANI COUTO 
Orientador: Cláudia Maris Tullio - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A leitura como mudança das práticas sociais: Elo entre Literatura e Cinema 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso, leitura, ideologia 
Resumo: O projeto que desenvolvo pretende aplicar, com um grupo de alunos do ensino médio, 
atividades ligadas à leitura, através de um Clube da Leitura, a fim de propiciar um maior 
aprofundamento dos textos lidos, o que não se observa nas turmas atualmente. O viés teórico da 
ACD - Análise Crítica do Discurso - sistematiza e embasa este projeto. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GISLAINE APARECIDA MODA 
Orientador: Letícia Jovelina Storto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PROGRAMA JORNALÍSTICO RADIOFÔNICO E ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA: 
INCENTIVO À LEITURA E PRODUÇÃO ORAL 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Programa Radiofônico, Jornal, Língua Portuguesa 
Resumo: O objetivo deste trabalho é relatar a implementação de um Projeto de Intervenção 
Pedagógica elaborado como parte das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE, do Estado do Paraná. Elegeu-se como objeto de estudo os gêneros jornalísticos da mídia 
jornalística radiofônica, a qual é uma ferramenta tecnológica que permite trabalhar com diferentes 
gêneros textuais orais em sala de aula. A proximidade de uma Rádio Comunitária localizada no 
município de Santa Mariana-PR favoreceu um trabalho com alunos do 9º ano de um Colégio 
Estadual do Campo localizado na referida cidade. O material didático-pedagógico construído 
objetivou proporcionar aos estudantes meios para estimular as habilidades de leitura e oralidade 
mediante atividades lúdicas vinculadas à mídia jornalística radiofônica. O trabalho resultou num 
programa de rádio cuja responsabilidade, tanto da composição e produção dos textos, quanto da 
locução, coube aos discentes. Diante dos resultados obtidos, consideramos que a proposta 
estimulou nos alunos uma produção oral mais elaborada e o exercício da leitura. Percebemos que 
esse meio de comunicação despertou a atenção dos ouvintes, mostrando-se uma excelente 
ferramenta para o exercício da oralidade e o trabalho com a língua portuguesa. Cabe destacar 
que a proposta ora relatada foi elencada pela direção, equipe pedagógica e professores como 
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Prática Inspiradora do uso das tecnologias no ambiente escolar contemplada pelo Programa 
Conectados 2.0: Língua Portuguesa. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GISLAINE APARECIDA MODA 
Orientador: Letícia Jovelina Storto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O gênero jornalístico notícia de rádio na sala de aula: uma integração da linguagem oral 
com outras linguagens 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Oralidade, Gênero jornalístico, Notícia, 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica pretende proporcionar meios para que o 
educando desenvolva habilidades na produção de textos orais por meio de atividades vinculadas 
à notícia da mídia jornalística radiofônica. A escolha do gênero textual notícia jornalística deu-se 
em função da proximidade do público-alvo a ser atendido (9º ano do Ensino Fundamental) com a 
Rádio Comunitária Nossa Senhora Medianeira, que está localizada em Santa Mariana, município 
ao qual pertence o Colégio Estadual do Campo Dr. Antônio Pereira Lima, onde acontecerá à 
implementação da proposta. De modo geral, os estudantes não demonstram hábito de leitura e 
apresentam dificuldades em expressar-se oralmente. Portanto, a produção oral torna-se, hoje, um 
dos maiores desafios da disciplina de Língua Portuguesa e de outras disciplinas. As dificuldades 
de expressão oral, leitura e interpretação demonstram a necessidade de desenvolvimento de 
projetos de incentivo, com diferentes gêneros textuais, que estimulem as práticas de comunicação 
e o senso crítico nos alunos. Assim, espera-se que, ao término deste trabalho, os alunos passem 
de uma oralidade espontânea a uma oralidade planejada intencionalmente e que esteja adequada 
ao seu contexto de interação. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GISLAINE PASCOAL 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Contação de histórias: uma prática pedagógica 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas. 
Palavras-chave: Literatura, leitura, Contação de histórias, método recepcional 
Resumo: Este projeto visa diminuir o conflito que existe na transição do aluno do 5° ano do 
Fundamental I para o 6º ano do Fundamental II. Para isso estou propondo a Contação de 
histórias como uma prática pedagógica, ou seja, trabalhar com esses alunos vindos do 5°ano, 
procurando, através da Contação de histórias, que é algo comum a eles, ao mesmo tempo, 
ambientá-los à nova realidade e trabalhar as possíveis lacunas de aprendizagem que possam ter 
ficado dos anos iniciais do Fundamental I. Quando o aluno do Fundamental I vem para o 
Fundamental II, nesse momento de transição, a literatura é uma forte aliada para que esse aluno 
não se sinta tão perdido. Pois ouvir e contar histórias já faz parte de seu mundo, tanto escolar 
como familiar. Utilizarei, entre outras, a teoria das autoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira 
Aguiar, que são citadas nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o ensino da 
Literatura. Em seu livro, A Formação do Leitor: Alternativas Metodológicas, as autoras nos 
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mostram alguns métodos para abordar e trabalhar com a leitura, dentre eles o método recepcional 
que se estrutura da seguinte forma: encontrar e suprir o horizonte de expectativas; romper e 
ampliar esse horizonte. Tudo isso é possível com a Contação de histórias. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GISLAINE PASCOAL 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Contação de histórias: uma prática pedagógica 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas. 
Palavras-chave: Literatura, leitura, Contação de histórias, método recepcional 
Resumo: Este projeto visa diminuir o conflito que existe na transição do aluno do 5° ano do 
Fundamental I para o 6º ano do Fundamental II. Para isso estou propondo a Contação de 
histórias como uma prática pedagógica, ou seja, trabalhar com esses alunos vindos do 5°ano, 
procurando, através da Contação de histórias, que é algo comum a eles, ao mesmo tempo, 
ambientá-los à nova realidade e trabalhar as possíveis lacunas de aprendizagem que possam ter 
ficado dos anos iniciais do Fundamental I. Quando o aluno do Fundamental I vem para o 
Fundamental II, nesse momento de transição, a literatura é uma forte aliada para que esse aluno 
não se sinta tão perdido. Pois ouvir e contar histórias já faz parte de seu mundo, tanto escolar 
como familiar. Utilizarei, entre outras, a teoria das autoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira 
Aguiar, que são citadas nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o ensino da 
Literatura. Em seu livro, A Formação do Leitor: Alternativas Metodológicas, as autoras nos 
mostram alguns métodos para abordar e trabalhar com a leitura, dentre eles o método recepcional 
que se estrutura da seguinte forma: encontrar e suprir o horizonte de expectativas; romper e 
ampliar esse horizonte. Tudo isso é possível com a Contação de histórias. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GLAUCIA SILVA 
Orientador: Rogério Caetano de Almeida - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Papel da Literatura na (des)construção do estereótipo do negro 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade. 
Palavras-chave: literatura afro-brasileira, discriminação, estereótipo 
Resumo: O presente artigo, elaborado a partir da implementação do projeto  O papel da 
Literatura na (Des)construção do Estereótipo do Negro  como fomentador do estudo da Literatura 
Afro-Brasileira ou Negra, objetiva desmistificar e ressignificar o negro rompendo com os modelos 
estereotipados e perpetuados na sociedade brasileira. Assim, buscou-se desenvolver uma 
proposta literária a partir do Método Recepcional, que privilegie e discuta questões que dizem 
respeito à exclusão vivida por parte da população negra com a intenção de reverter a imagem do 
negro numa representação étnica e cultural positiva, porque ao fornecer modelos positivos, 
investe-se na formação de identidade positivas. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GLAUCIA SILVA 
Orientador: Rogério Caetano de Almeida - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O papel da Literatura na (des)construção do estereótipo do negro 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade. 
Palavras-chave: Literatura afro, discriminação, estereótipo 
Resumo: A presente produção didático-pedagógica visa proporcionar aos alunos do 9ºano do 
ensino fundamental do Colégio Estadual Zumbi dos Palmares, localizado em Colombo - PR, o 
estudo da Literatura Afro-Brasileira ou negra com a finalidade de desmistificar e ressignificar o 
negro rompendo com os modelos desqualificados já tão perpetuados na sociedade brasileira. 
Desta maneira, conforme preconiza as Diretrizes Curriculares, merece ser considerada uma 
proposta literária que privilegie, discuta questões que dizem respeito à exclusão vivida por grande 
parte da população brasileira e reverta a imagem do negro numa representação étnica e cultural 
positiva, porque ao fornecer modelos positivos, investe-se na formação de identidades positivas. 
Será utilizado o Método Recepcional das professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira 
Aguiar como encaminhamento metodológico com o objetivo de efetuar leituras compreensivas e 
críticas. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GRACIANA MARTELOZO POZZANI 
Orientador: Juliana Carla Barbieri Steffler - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O GÊNERO DIÁRIO PESSOAL: contexto e interdisciplinaridade no estudo da obra Diário 
de Anne Frank 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: língua-portuguesa, ensino fundamental, diário pessoal, 
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação da Unidade Didática intitulada 
Revelação de um segredo guardado a sete chaves. Desenvolvida com um grupo de alunos do 8º 
e 9º ano do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Agostinho Stefanello, em Alto Paraná, PR, 
apresenta-se como requisito obrigatório no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O 
objetivo foi aprimorar a prática discursiva a partir do trabalho com o gênero Diário Pessoal 
utilizando, para isso, a obra mundialmente conhecida O Diário de Anne Frank. Ao final, pode-se 
constatar que as práticas desenvolvidas durante as aulas possibilitaram um maior interesse pela 
leitura e, consequentemente, pela escrita. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: GRACIANA MARTELOZO POZZANI 
Orientador: Juliana Carla Barbieri Steffler - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Diário de Anne Frank: contexto e interdisciplinaridade no trabalho com o gênero discursivo 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Língua-portuguesa, Ensino Fundamental, Diário pessoal 
Resumo: O tema que esse projeto de Intervenção Didático-Pedagógica apresenta é o estudo do 
gênero Diário, a partir da obra mundialmente conhecida, O Diário de Anne Frank na qual nos 
apresenta o cotidiano de uma adolescente judia no contexto da 2ª Guerra Mundial. Desse modo, 
esse trabalho tem por objetivo aprimorar a prática discursiva dos educandos de forma a garantir 
uma inserção crítica e ativa na sociedade. Como fundamentação teórica para a construção desse 
trabalho, tomamos como aparato teórico os estudos do Círculo de Bakhtin (1999, 2003) acerca do 
trabalho com gêneros discursivos como resultado da interação social. Em relação à metodologia, 
o trabalho assume caráter de uma pesquisa social aplicada de natureza qualitativa que se 
enquadra como pesquisa-ação, a qual tem o propósito de proporcionar ao educando a 
importância do relato pessoal para o desenvolvimento do seu espírito humano. A pesquisa será 
desenvolvida na Escola Estadual Agostinho Stefanello, na cidade de Alto Paraná, no 1º semestre 
de 2017. Os sujeitos atendidos são um grupo de quinze meninas regularmente matriculadas no 9º 
ano do Ensino Fundamental do período matutino, que serão atendidas no contra turno. Em termos 
de resultados, o trabalho assumirá o compromisso de desenvolver as habilidades linguísticas 
necessárias às situações comunicativas. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: IEDA MARIA NESI NASCIMENTO 
Orientador: Wânia Cristiane Beloni - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O dicionário como instrumento pedagógico na ampliação do léxico e na valorização da 
produção escrita 
Tema: Linguística aplicada e ensino da Língua Portuguesa. 
Palavras-chave: Léxico, dicionários, atividades pedagógicas, leitura e produção escrita, 
Resumo: O presente trabalho propõe mostrar a importância do léxico, através do uso do 
dicionário em sala de aula, já que este desempenha um grande papel ao mostrar o universo 
semântico que um vocábulo descreve, registrando não apenas a ortografia, a gramática, e os 
significados de uma palavra. Cumpre dizermos que o dicionário também se caracteriza como o 
instrumento pedagógico que vai além da simples decodificação das palavras, da leitura das 
acepções, da pesquisa envolvendo suas condições gramaticais. Sendo que, este material 
lexicográfico precisa ser trabalhado em sala de aula com o objetivo de proporcionar ao aluno o 
aperfeiçoamento das práticas discursivas através da ampliação do seu vocabulário e 
consequentemente de um domínio maior da produção escrita. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: IEDA MARIA NESI NASCIMENTO 
Orientador: Wânia Cristiane Beloni - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O dicionário como instrumento pedagógico na ampliação do léxico e na valorização da 
produção escrita 
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Tema: Linguística aplicada e ensino da Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Dicionário, léxico, significado, produção escrita, 
Resumo: O presente trabalho propõe mostrar a importância do léxico, através do uso do 
dicionário em sala de aula, já que este desempenha um grande papel ao mostrar o universo 
semântico que um vocábulo descreve, registrando não apenas a ortografia, a gramática, e os 
significados de uma palavra. Cumpre dizermos que o dicionário também se caracteriza como o 
instrumento pedagógico que vai além da simples decodificação das palavras, da leitura das 
acepções, da pesquisa envolvendo suas condições gramaticais. Sendo que, este material 
lexicográfico precisa ser trabalhado em sala de aula com o objetivo de proporcionar ao aluno o 
aperfeiçoamento das práticas discursivas através da ampliação do seu vocabulário e 
consequentemente de um domínio maior da produção escrita. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: IRES ROSANA BALDO 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Música - O despertar para a leitura dos textos e do mundo 
Tema: Ensino Aprendizagem de Leitura: Estratégias de leitura para os diferentes gêneros 
discursivos que circulam nas esferas sociais. 
Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Compreensão, Motivação 
Resumo: O estudo dos diferentes tipos de texto possibilita a construção do conhecimento acerca 
dos diferentes gêneros que circulam nas mais diversas esferas sociais, promovendo contato diário 
com o nosso meio. Tendo em vista que a música é um dos gêneros mais apreciados pelos 
adolescentes, o trabalho com as canções pode colaborar sobremaneira para que a leitura e 
compreensão textual deixem de ser um problema para a escola, em especial para os professores 
de Língua Portuguesa. Dessa forma, o trabalho com a música pode colaborar para a efetivação 
de um projeto contínuo de leitura que se inicia com as canções e perpassa outros gêneros, 
formando um elo de múltiplas possibilidades de leitura, interpretação, compreensão e inferência 
textual. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: IRES ROSANA BALDO 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Música - O despertar para a leitura dos textos e do mundo 
Tema: Ensino Aprendizagem de Leitura: Estratégias de leitura para os diferentes gêneros 
discursivos que circulam nas esferas sociais. 
Palavras-chave: Gênero, Música, Interpretação, Leitura 
Resumo: O estudo dos diferentes tipos de texto possibilita a construção do conhecimento acerca 
dos diferentes gêneros que circulam nas mais diversas esferas sociais, promovendo contato diário 
com o nosso meio. Tendo em vista que a música é um dos gêneros mais apreciados pelos 
adolescentes, o trabalho com as canções pode colaborar sobremaneira para que a leitura e 
compreensão textual deixe de ser um problema para a escola, em especial para os professores 
de Língua Portuguesa. Dessa forma, o trabalho com a música pode colaborar para a efetivação 
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de um projeto contínuo de leitura que se inicia com as canções e perpassa outros gêneros, 
formando um elo de múltiplas possibilidades de leitura, interpretação, compreensão e inferência 
textual. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: IRMA RUCH WEIPPERT 
Orientador: Fausto José da Fonseca Zamboni - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ESTUDO DA MUSICALIDADE NAS POESIAS DE CECILIA MEIRELES 
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA E A INTEGRAÇÃO DA LINGUAGEM VERBAL 
COM A LINGUAGEM POÉTICA. 
Palavras-chave: Educação, Língua Portuguesa, Poesia, Oralidade, Escrita, 
Resumo: O assunto é a educação e o tema de estudo na área de Língua Portuguesa consiste na 
poesia e sua relação com a música no ensino e aprendizagem. A composição de um Caderno 
Pedagógico acompanha esta temática discutindo uma problemática questionadora sobre quais 
resultados podem ser obtidos com o estudo da poesia e da sua transição para a música, visando 
à aprendizagem da leitura e da oralidade de alunos do 8º Ano. Propõe como objetivos a reflexão 
sobre escrita e oralidade em sua importância na formação do aluno, o trabalho com a poesia 
como recurso material para a aprendizagem criativa, e a avaliação dos resultados da interação 
aluno-poesia-música na escrita e oralidade. Em suas três Unidades Didáticas, este Caderno 
Pedagógico traz conteúdos teóricos bibliográficos acerca de assuntos como a escrita e a 
oralidade como fatores determinantes à formação do aluno na educação básica, descreve a 
poesia e a importância de seu estudo em sala de aula, e quanto à compreensão da poesia como 
material de estudo ao propósito do ensino da leitura e da oralidade. Neste Caderno Pedagógico 
são apresentadas estratégias de ação que podem ser aplicadas no estudo da poesia no ensino da 
Língua Portuguesa, em 32 aulas, para alunos do 8º Ano do ensino fundamental. Como 
contribuição para a Produção Didático-Pedagógica são socializados materiais pertinentes ao tema 
e à problemática propostos, que podem ser utilizados pelos professores que aplicarem essa 
metodologia de prática pedagógica no ensino da Língua Portuguesa a alunos do ensino 
fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: IRMA RUCH WEIPPERT 
Orientador: Fausto José da Fonseca Zamboni - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ESTUDO DA MUSICALIDADE NAS POESIAS DE CECILIA MEIRELES 
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA E A INTEGRAÇÃO DA LINGUAGEM VERBAL 
COM A LINGUAGEM POÉTICA. 
Palavras-chave: Educação, Língua Portuguesa, Poesia, Oralidade, Escrita, 
Resumo: O assunto é a educação e o tema de estudo na área de Língua Portuguesa consiste na 
poesia e sua relação com a música no ensino e aprendizagem. A composição de um Caderno 
Pedagógico acompanha esta temática discutindo uma problemática questionadora sobre quais 
resultados podem ser obtidos com o estudo da poesia e da sua transição para a música, visando 
à aprendizagem da leitura e da oralidade de alunos do 8º Ano. Propõe como objetivos a reflexão 
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sobre escrita e oralidade em sua importância na formação do aluno, o trabalho com a poesia 
como recurso material para a aprendizagem criativa, e a avaliação dos resultados da interação 
aluno-poesia-música na escrita e oralidade. Em suas três Unidades Didáticas, este Caderno 
Pedagógico traz conteúdos teóricos bibliográficos acerca de assuntos como a escrita e a 
oralidade como fatores determinantes à formação do aluno na educação básica, descreve a 
poesia e a importância de seu estudo em sala de aula, e quanto à compreensão da poesia como 
material de estudo ao propósito do ensino da leitura e da oralidade. Neste Caderno Pedagógico 
são apresentadas estratégias de ação que podem ser aplicadas no estudo da poesia no ensino da 
Língua Portuguesa, em 32 aulas, para alunos do 8º Ano do ensino fundamental. Como 
contribuição para a Produção Didático-Pedagógica são socializados materiais pertinentes ao tema 
e à problemática propostos, que podem ser utilizados pelos professores que aplicarem essa 
metodologia de prática pedagógica no ensino da Língua Portuguesa a alunos do ensino 
fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: IVANETE MARIA VALENTIN 
Orientador: Cláudia Lopes Nascimento Saito - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Trabalho pedagógico com gênero anúncio publicitário: uma proposta de letramento 
multissemiótico 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Anúncio publicitário, Letramento multissemiótico, Gêneros textuais, 
Consumismo, 
Resumo: Tem- se conhecimento que, desde o final do século XX e início do XXI, o que tem 
estado no cerne da agenda dos estudos da linguagem são os desafios enfrentados pela escola 
diante de novos contextos sociais. A ideia da transversalidade está muito clara nos documentos 
oficiais de educação e, principalmente, na área de língua portuguesa que tem uma maior 
condição de realizar um trabalho articulado com as práticas discursivas, envolvendo os 
educandos, nas reais situações do discurso, considerando também, a função dialógica da 
linguagem, bem como o contexto de produção, o enunciador, a intertextualidade, etc. Assim, 
tendo em mente a relevância do papel do professor de língua portuguesa, nesse processo de 
construção, é que se buscou por meios do estudo e da pesquisa bibliográfica que concebem a 
linguagem como interação e, consequentemente, aborda o conceito de multiletramentos, 
desenvolver um projeto didático com um gênero da esfera publicitária que pudesse contribuir para 
a promoção do letramento multissemiótico de alunos de série finais do ensino fundamental, mas 
que também despertasse neles um pensamento para o consumo consciente. Dessa forma, este 
artigo pretende apresentar os resultados obtidos da implementação do Projeto Didático com o 
gênero anúncio publicitário, realizado durante a participação no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE/2016, e desenvolvido em uma turma do 8º ano, do Ensino Fundamental, do 
Colégio Padre José Herions, situado no município de Rolândia- PR. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: IVANETE MARIA VALENTIN 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Trabalho pedagógico com gênero anúncio publicitário: uma proposta de letramento 
multissemiótico 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Letramento multissemiótico, Gênero discursivo, Anúncio publicitário, Proj 
Resumo: As modernas teorias de ensino e aprendizagem passaram a apontar para a 
necessidade de transformação das práticas pedagógicas e definiram como eixo didático 
pedagógico um movimento pelo ensino reflexivo, o que levou ao reconhecimento que o domínio 
dos usos sociais das linguagens verbais e não verbais pode possibilitar a participação política e 
cidadã do sujeito, bem como transformar as condições dessa participação, conferindo-lhe melhor 
qualidade. Passou-se a pensar, assim, no desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas a 
novos letramentos, uma vez que o ambiente escolar está inserido num universo onde convivem 
letramentos múltiplos e na prática institucional de inclusão dos alunos é necessário levar em 
consideração os processos de uso da leitura e da escrita no mundo contemporâneo. Nesse 
sentido, esse projeto tem por objetivo trabalhar com anúncios publicitários como forma de 
promover o letramento multissemiótico dos alunos do 8º ano Colégio Estadual Padre José 
Herions Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Rolândia /PR. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: IVANETE PIRES DE OLIVEIRA NEVES 
Orientador: Mariângela Alonso - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O GÊNERO CONTO DE FADAS COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM E 
RESSIGNIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: conto de fadas, leitura, aprendizagem, prazer de leitura, aluno produtor de 
conhecimento 
Resumo: O projeto é importante, pois destaca os diferentes estágios cognitivos, que de forma 
intrínseca operam a instrumentalização do ensino através do conto de fadas. Este procedimento 
permitirá ao educando ampliar seu processo de cognição e afetividade, contribuindo de forma 
decisiva para um aprendizado mais significativo. É notório que a prática da leitura e 
principalmente o incentivo constante e permanente vislumbrem ampliar a área de ação e 
aprendizado do educando, principalmente quando se reconhece que a sala de aula tende ampliar 
e potencializar a pratica da leitura, ou seja, permite ao discente resgatar valores históricos, 
culturais e sociais, além de possibilitar a construção de novos símbolos e significados para seus 
conhecimentos prévios. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O GÊNERO CONTO DE FADAS COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM E 
RESSIGNIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
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Palavras-chave: conto de fadas, leitura, aprendizagem, prazer de leitura, aluno produtor de 
conhecimento 
Resumo: O projeto é importante, pois destaca os diferentes estágios cognitivos, que de forma 
intrínseca operam a instrumentalização do ensino através do conto de fadas. Este procedimento 
permitirá ao educando ampliar seu processo de cognição e afetividade, contribuindo de forma 
decisiva para um aprendizado mais significativo. É notório que a prática da leitura e 
principalmente o incentivo constante e permanente vislumbrem ampliar a área de ação e 
aprendizado do educando, principalmente quando se reconhece que a sala de aula tende ampliar 
e potencializar a pratica da leitura, ou seja, permite ao discente resgatar valores históricos, 
culturais e sociais, além de possibilitar a construção de novos símbolos e significados para seus 
conhecimentos prévios. 
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Professor PDE: IVANI ROBERTO DA SILVA 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Crônica em sala de aula: Um caminho para a leitura e reflexão 
Tema: Estratégias de leitura para os diferentes gêneros discursivos que circulam nas diversas 
esferas sociais. 
Palavras-chave: Leitura, Gênero crônica, Aprendizagem 
Resumo: O artigo apresentado é resultado de um Projeto de Intervenção Pedagógica realizado 
em uma escola estadual do município de Tamarana, com objetivo de refletir sobre o domínio da 
leitura e da escrita dos alunos, prática que necessita ser uma constante, pois nem sempre os 
esforços pela busca da construção da aprendizagem embasada na leitura são satisfatórios. Nesse 
sentido, foi necessário buscar metodologias que favoreçam a superação das dificuldades de 
aprendizagem enfrentadas pelos alunos. O gênero textual crônica foi apresentado aos alunos 
como estratégia norteadora de ensino, objetivando o domínio da prática da leitura e escrita. O 
gênero escolhido justifica-se por trazer uma linguagem leve fazendo o aluno refletir sobre seu 
cotidiano. O objetivo desse estudo foi aprofundar a prática da leitura e interpretação da crônica 
proporcionando atividades que envolvam a leitura, a compreensão e a produção de textos. A 
metodologia adotada para este estudo foi por meio de pesquisas para o aprofundamento teórico, 
como também a elaboração de uma Produção Didático-Pedagógica, na qual apresentou o 
planejamento e a sequência da aplicação de atividades variadas e criativas. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: IVANI ROBERTO DA SILVA 
Orientador: Fabiane Cristina Altino - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Crônica em sala de aula: Um caminho para a leitura e reflexão 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura - Estratégias de leitura para os diferentes gêneros 
discursivos que circulam nas diversas esferas sociais. 
Palavras-chave: Leitura, Gênero Textual, Crônica 
Resumo: Esta produção didática foi elaborada com o objetivo de aprofundar a prática de leitura e 
interpretação do gênero crônica, proporcionando atividades que envolvam a leitura, a 
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compreensão a produção de textos. Surgiu da necessidade de organizar as atividades preparadas 
para os alunos, como estava previsto no projeto de intervenção pedagógica. Os 
encaminhamentos estão contidos na integra neste documento com a finalidade de melhorar 
significadamente o desempenho dos alunos no que diz respeito à leitura e escrita. Sendo assim, 
esta produção apresenta uma sequência didática com crônicas do autor Fernando Sabino. As 
aulas estão organizadas em oficinas, que apresentam atividades de leitura, compreensão e 
produção escrita. Como também, traz vários vídeos enquetes e slides com o objetivo de motivar 
os alunos na realização das tarefas. Como trabalho final, está proposto à construção de uma 
coletânea de crônicas de autoria da turma. 
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Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UM CLICK NO CELULAR: UM TOQUE NA POESIA 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Tecnologia em sala de aula, Poesia, Celular, 
Resumo: O celular pode ter despertado curiosidade em muitas pessoas há tempos atrás, hoje o 
que muda são os modelos e a utilidade, ele já não é mais uma novidade e podemos dizer que é 
uma necessidade, que faz parte do cotidiano de milhões de brasileiros. Diante das evoluções 
tecnológicas, faz-se necessário que a escola acompanhe essa evolução para que o educando 
sinta-se mais motivado para frequentar as aulas e para que o professor esteja atualizado com o 
mundo virtual. À vista disso, a implementação pedagógica teve como objetivo desenvolver 
atividades didáticas relacionadas à poesia com o uso do celular em sala de aula, com alunos 
matriculados no nono ano, do Colégio Estadual Carlos Drummond de Andrade, em Foz do Iguaçu 
(PR). A fim de atender ao objetivo, a metodologia aplicada foi de natureza bibliográfica 
exploratória e aplicada, a fim de coletar informação sobre o uso do celular em sala de aula; 
pesquisar aspectos introdutórios de noções de poesia que pudessem auxiliar os alunos a 
compreenderem as poesias a serem examinadas, e depois proporcionar condições para que 
pudessem produzir suas próprias experiências poéticas; pesquisar aspectos biográficos sobre os 
poetas brasileiros; e, por fim, aplicar os conhecimentos aprendidos em apresentação pública. 
Vários foram os estudiosos que nortearam a pesquisa, com destaque para Huidobro (1991), Paz 
(1996), Tedesco (2016). O resultado alcançado foi a organização de um evento - Sarau 
tecnológico, em que planejamento e organização foram realizados pelos alunos, com 
apresentação das poesias, que ao longo do projeto foram produzidas por eles mesmos. 
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Professor PDE: IZADORA DE SOUZA BRUGNAGO 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE 
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Título: Um click no celular, um toque na poesia 
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Poesia, Tecnologia, Ensino, 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_unioeste_izadoradesouzabrugnago.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_unioeste_izadoradesouzabrugnago.pdf


Resumo: A escola tem a função de auxiliar no desenvolvimento global do indivíduo, contribuindo 
para a constituição da sua identidade, do seu autoconhecimento, e dos saberes organizados. 
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Professor PDE: JAIRA PASINATO BACHI 
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: POR UMA EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI: o uso da tecnologia digital e o processo 
de Aprendência 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Tecnologias móvel, Educação, Aprendência, Cidadania, 
Resumo: Considerando a necessidade de enfrentamento dos problemas identificados no 
cotidiano escolar e a reflexão sobre a prática educativa neste ambiente, o presente artigo objetiva 
socializar o trabalho de Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, desenvolvido no 
Colégio Estadual Leonardo da Vinci - Dois Vizinhos- Pr. A aplicação do material pedagógico 
elaborado no âmbito desse programa (PDE) Programa de Desenvolvimento Educacional, foi 
desenvolvida com adolescentes de 9º ano do Ensino Fundamental, enfocando metodologias que 
contribuem para a utilização dos recursos tecnológicos e comunicacionais móveis, em sala de 
aula, como ferramenta auxiliar, na construção do conhecimento do indivíduo. A metodologia 
adotada seguiu os caminhos da pesquisa e da leitura de textos de diferentes gêneros, sobre 
temas como Cidadania e Democracia, relacionando e construindo sentidos segundo as vivências 
de cada estudante. A pesquisa, a leitura e as produções foram elaboradas com a utilização de 
ferramentas tecnológicas: celular e computador. Durante o processo de Implementação foi 
necessário realizar modificações em algumas das estratégias metodológicas planejadas devido 
ao fraco sinal da wi-fi na sala de aula, e no laboratório de informática tendo em vista que o 
número de computadores avariados era grande. Para alcançar os objetivos optou-se por trabalhar 
em grupos e/ou utilização dos aparelhos celulares sem internet, para as leituras e observações de 
tiras, imagens e fragmentos de textos, encaminhados pela professora via bluetooth. Apesar do 
contratempo, obteve-se excelentes resultados na Implementação, pois a participação dos alunos 
foi muito boa, e a percepção do senso crítico presente no momento da análise dos dados da 
pesquisa que versava sobre o uso. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JAIRA PASINATO BACHI 
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: POR UMA EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI: O USO DA TECNOLOGIA DIGITAL E O 
PROCESSO DE APRENDÊNCIA 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Tecnologia móvel, aprendência, Língua Portuguesa, 
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica enfoca algumas metodologias que contribuem para 
a utilização dos recursos tecnológicos e comunicacionais móveis, em sala de aula, como 
ferramentas auxiliares, na construção do conhecimento do indivíduo, objetivando um aprendizado 
de sentido aos estudantes. Este projeto está destinado ao 9o ano do Ensino Fundamental, 
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envolvendo conhecimentos de Língua Portuguesa. O interesse pelo tema surgiu em virtude da 
percepção de que se torna cada vez mais necessária, uma mudança no processo educacional 
envolvendo a aprendência, dadas as evidências de uma sociedade na qual as mudanças do 
mundo ocorrem com uma velocidade que deve se aproximar dos avanços tecnológicos e 
comunicacionais. O conteúdo da disciplina de Língua Portuguesa, estudado parte de diferentes 
gêneros textuais, por acreditarmos ser uma oportunidade para refletir sobre a temática 
Democracia e Cidadania, buscando através da literatura, desenvolver a capacidade cognitiva que 
possibilita aos nossos estudantes, exercerem habilidades de leitura, interpretação e produção 
textual, bem como propiciar reflexões sobre uma conduta coerente, enquanto cidadão ativo em 
seu meio social. A metodologia adotada segue os caminhos da pesquisa e da leitura de textos de 
diferentes gêneros, interpretação e produção textual individual e coletiva, discussões sobre temas 
abordados, relacionando e construindo sentidos segundo as vivências de cada estudante. A 
pesquisa, a leitura e a produção textual foram elaboradas com a utilização de ferramentas 
tecnológicas como: celular e tablets. Para o referencial teórico mantivemos interlocução com 
diversos autores da Área de Língua Portuguesa e da Literatura, bem como, diversos autores que 
estudam a questão do uso das tecnologias móveis e da educação. 
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Orientador: Sanimar Busse - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma visita ao mundo das fábulas 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura. 
Palavras-chave: Incentivo, leitura, biblioteca, fábulas 
Resumo: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a leitura e a formação do leitor, a partir do 
trabalho na biblioteca escolar, com turmas de 6º ano do Ensino Fundamental. A leitura é 
compreendida como elemento que guia as relações do aluno/leitor com a realidade. Neste texto 
são problematizadas algumas visões sobre a leitura, o ensino da leitura e a formação do leitor. 
Por meio da intervenção pedagógica buscou-se criar estímulos à leitura literária e à produção 
escrita. O gênero fábula orientará o trabalho a partir do cotidiano dos alunos, para a inserção dos 
demais gêneros trabalhados no ensino fundamental, considerando-os conteúdos. O trabalho com 
a fábula possibilitou registrar os elementos que envolvem a interação do aluno com a escrita, pois 
a narrativa reproduz as vivências do dia a dia, além de registrar as experiências e modo de vida 
dos povos, além de proporcionar um trabalho com as linguagens que conduzem os sentidos do 
texto, unindo o lúdico ao pedagógico. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JANAÍNA TONIAL 
Orientador: Sanimar Busse - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma visita ao mundo das fábulas 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura. 
Palavras-chave: incentivo, leitura, biblioteca, fábulas, 
Resumo: Este projeto tem como objetivo implementar ações de incentivo e promoção à leitura, 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_unioeste_janainatonial.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_unioeste_janainatonial.pdf


por meio da biblioteca escolar em turmas do 6º ano do Ensino Fundamental. A intervenção 
pedagógica será realizada a partir da busca ao estímulo à leitura literária e à produção escrita. O 
gênero fábula orientará o trabalho a partir do cotidiano dos alunos, para a inserção dos demais 
gêneros trabalhados no ensino fundamental, considerando os conteúdos que envolvem a leitura 
literária. A fábula será trabalhada neste projeto por ser um gênero que registra as experiências e 
modo de vida dos povos, além de proporcionar um trabalho com as linguagens que conduzem os 
sentidos do texto, unindo o lúdico ao pedagógico. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JANESI PICKLER DA SILVA 
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O TEATRO NA FORMAÇÃO DE LEITORES 
Tema: Formação Leitora 
Palavras-chave: Leitura, Formação do leitor, Teatro, Ensino Fundamental II, 
Resumo: Este artigo apresenta os trabalhos realizados no PDE, Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Estado do Paraná. O estudo traz reflexões sobre a aplicação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola, a partir das atividades sugeridas na Unidade Didática. As 
atividades estiveram voltadas para os alunos do 9° Ano do Ensino Fundamental, do Colégio 
Estadual Nova Esperança Ensino Fundamental e Médio, do município de Nova Esperança do 
Sudoeste-PR. A concepção de linguagem que balizou este estudo foi a interacionista (BAKHTIN, 
2010). O projeto pautou-se no Método Recepcional, proposto por Maria da Glória Bordini e Vera 
Teixeira de Aguiar (1993), o qual prevê cinco etapas para a execução das atividades, visando à 
ampliação do horizonte de expectativas dos alunos. Teóricos como Novelly (2007), Koch e Elias 
(2006), dentre outros, também fundamentaram os estudos. Para a implementação das atividades 
o gênero eleito foi o teatro, com a peça intitulada: O diabo religioso, de Lourdes Ramalho. Esta 
escolha se deu em função de acreditarmos que este gênero possibilita aos alunos o contato, 
pouco comum na escola, com a linguagem teatral e a formação em leitura da literatura, além de 
ajudá-los a minimizar a timidez, a desenvolver e priorizar a noção do trabalho em grupo, a se 
interessar mais por textos e autores variados, instigando a eficiência e o prazer pela leitura. Os 
resultados alcançados colaboraram com os professores de Língua Portuguesa que desejarem 
utilizar o gênero dramático em classe, para dinamizar as aulas e despertar o interesse dos alunos 
pelo teatro e pela literatura. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JANESI PICKLER DA SILVA 
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O TEATRO NA FORMAÇÃO DE LEITORES 
Tema: Formação Leitora 
Palavras-chave: Leitura, Formação do leitor, Teatro, Ensino Fundamental II, 
Resumo: Formar leitores proficientes é o grande desafio da escola. A nossa experiência, como 
docente, tem mostrado isso. O que nos preocupa é a falta de ânimo dos alunos para a leitura, 
problema que se arrasta sem resultados efetivos que possam melhorar essa difícil realidade, 
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encontrada, principalmente, entre os alunos do Ensino Fundamental II. Essa situação levou-nos a 
pensar em uma estratégia de formação em leitura que tivesse por base o teatro. Assim, este 
projeto tem como objetivos: possibilitar o contato com a linguagem teatral, com o propósito de 
ajudar os adolescentes a minimizar a timidez, a desenvolver e priorizar a noção do trabalho em 
grupo, a se interessar mais por textos e autores variados, instigando a eficiência e o prazer pela 
leitura. A concepção de linguagem que baliza este estudo é a interacionista (BAKHTIN, 2010). O 
projeto será aplicado no Colégio Estadual Nova Esperança - Ensino Fundamental e Médio, com 
os alunos do 9°ano do Ensino Fundamental II, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste - PR. 
Quanto à metodologia, o projeto fundamenta-se no Método Recepcional, proposto por Maria da 
Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar (1993), o qual prevê uma sequência de atividades que 
serão desenvolvidas com os alunos. Outros teóricos embasam as nossas reflexões, são eles: 
Bakhtin (2010), Novelly (2007),Koch e Elias (2006), dentre outros. Como resultado esperamos 
que os educandos, ao final do estudo, adquiram novos conhecimentos acerca do gênero teatro e, 
ainda, apresentem maior proficiência tanto em leitura quanto em produção de textos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JANETE APARECIDA SIQUEIRA COIMBRA 
Orientador: Márcia Sipavicius Seide - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONTANDO, AVALIANDO E COMENTANDO TECNOBIOGRAFIAS NO 7º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Linguística Aplicada e o ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Letramento digital, tecnobiografia, gênero textual, leitura, escrita 
Resumo: O artigo tem como finalidade relatar uma experiência pedagógica realizada no decorrer 
do PDE, no Colégio Estadual Paulo Freire em Marechal Cândido Rondon. Essa experiência teve, 
como objeto de aprendizagem, o gênero textual  biografia e tecnobiografia . O trabalho pautou-se 
na compreensão de que explorar um determinado gênero textual é entendê-lo, primeiramente, 
como prática social e esse entendimento deve nortear a prática pedagógica para que este não se 
atenha apenas a conceituação do gênero a ser estudado. Neste sentido, vale ressaltar a 
importância de situar o gênero tecnobiografia num contexto social em que se pretende promover o 
letramento digital dos alunos, bem como contribuir para a formação de leitores críticos e 
autônomos numa perspectiva interacionista. As tecnobiografias podem ser definidas, conforme 
descrevem Barton e Lee, como detalhadas histórias de vida e narrativas do relacionamento 
pessoal com as tecnologias (BARTON e LEE, 2015, p.14). A proposta visou também à pesquisa 
junto aos familiares sobre suas experiências com a tecnologia; Produção de tecnobiografia e 
postagens dos textos na plataforma Facebook para troca de experiências com colegas do mesmo 
ano, da Escola Estadual Tancredo Neves de Palotina. A experiência realizada com os alunos, 
através da implementação desse trabalho, aponta uma possibilidade de desenvolvimento de 
atividades que podem auxiliar na promoção do letramento digita, da leitura e da escrita. Essa 
questão foi evidenciada no envolvimento e interesse dos alunos nas atividades e também através 
da análise dos textos produzidos por eles. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JANETE APARECIDA SIQUEIRA COIMBRA 
Orientador: Márcia Sipavicius Seide - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONTANDO, AVALIANDO E COMENTANDO TECNOBIOGRAFIAS NO 7º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Linguística Aplicada e o ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Letramento digital, tecnobiografia, gênero textual, leitura, escrita 
Resumo: A Unidade Didática será desenvolvida no Colégio Estadual Paulo Freire em Marechal 
Cândido Rondon. Terá como objeto de ensino o gênero textual  biografia   tecnobiografia. O 
trabalho será desenvolvido por meio da metodologia da Sequência Didática e pauta-se na 
compreensão de que explorar um determinado gênero textual é entendê-lo, primeiramente, como 
prática social e esse entendimento deve nortear a prática pedagógica para que este não se 
atenha apenas a conceituação do gênero a ser estudado. Neste sentido, vale ressaltar a 
importância de situar o gênero tecnobiografia num contexto social em que se pretende promover o 
letramento digital dos alunos, bem como contribuir para a formação de leitores críticos e 
autônomos. As tecnobiografias podem ser definidas conforme descrevem Barton e Lee como  
detalhadas histórias de vida e narrativas do relacionamento pessoal com as tecnologias  
(BARTON e LEE, 2015, p.14). A proposta visa também à pesquisa junto aos familiares sobre suas 
experiências com a tecnologia; Produção de tecnobiografia e postagens dos textos na plataforma 
Facebook para troca de experiências com colegas do mesmo ano, da Escola Estadual Tancredo 
Neves de Palotina. Espera-se que, ao final do trabalho, o aluno, sinta-se motivado para a 
produção escrita e a leitura. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JANETE NOWAK 
Orientador: Maria Cristina Fernandes Robazkievicz - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O despertar da curiosidade pela leitura através dos contos de tradição oral e histórias 
populares e sua abordagem na escola 
Tema: O ensino e a aprendizagem de leitura. 
Palavras-chave: Ensino, Leitura, Contos, Formação de leitores, Tradição oral, 
Resumo: Sabendo-se que a leitura tem um papel de suma importância na sociedade atual e na 
formação de cidadãos letrados, seu ensino e aprendizagem são fundamentais para o 
enriquecimento pessoal do aluno, para que ele seja capaz de ler não somente textos, mas 
principalmente ter uma leitura de compreensão do mundo, da vida e da sociedade da qual faz 
parte, sendo imprescindível para sua vida enquanto cidadão crítico e participante ativo deste 
mundo complexo e em constante mudança. Dessa maneira, o presente estudo se justifica na 
medida em que se preocupa em tornar este um aprendizado diversificado, atraente e significativo, 
direcionado para estudantes do 7º ano, para que estes possam experenciar a leitura de maneiras 
diferenciadas, trazendo para o ambiente escolar as histórias contadas pelos seus familiares e 
antepassados, histórias da tradição oral que muitas vezes são pouco valorizadas pelo fato de 
algum tipo de preconceito referente à tradição oral, algo que na escola pode ser valorizada e 
disseminada em meio ao mundo educacional, proporcionando a autonomia do leitor. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JANETE NOWAK 
Orientador: Maria Cristina Fernandes Robazkievicz - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
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Ciências e Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O despertar da curiosidade pela leitura através dos contos de tradição oral e histórias 
populares e sua abordagem na escola 
Tema: O ensino e a aprendizagem de leitura. 
Palavras-chave: Leitura, Contos, Tradição Oral, Despertar, Família, 
Resumo: Sabendo-se que a leitura tem um papel de suma importância na sociedade atual e na 
formação de cidadãos letrados, seu ensino e aprendizagem são fundamentais para o 
enriquecimento pessoal do aluno, para que ele seja capaz de ler não somente textos, mas 
principalmente ter uma leitura de compreensão do mundo, da vida e da sociedade da qual faz 
parte, sendo imprescindível para sua vida enquanto cidadão crítico e participante ativo deste 
mundo complexo e em constante mudança. Dessa maneira, o presente estudo se justifica na 
medida em que se preocupa em tornar este um aprendizado diversificado, atraente e significativo, 
direcionado para estudantes do 7º ano, para que estes possam experenciar a leitura de maneiras 
diferenciadas, trazendo para o ambiente escolar as histórias contadas pelos seus familiares e 
antepassados, histórias da tradição oral que muitas vezes são pouco valorizadas pelo fato de 
algum tipo de preconceito referente à tradição oral, algo que na escola pode ser valorizada e 
disseminada em meio ao mundo educacional, proporcionando a autonomia do leitor. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JAQUELINE BENSI SIQUEIRA 
Orientador: ROSÂNGELA VALACHINSKI GANDIN - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Transtorno, dificuldade ou problema: conhecer para melhorar a competência educacional 
no contexto escolar 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Transtornos do aprendizado, Educação Inclusiva, Formação continuada 
Resumo: A capacitação procurou diminuir o número de estudantes indicados para serem 
avaliados na Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I, causado pela ausência de conhecimento 
sobre os transtornos de aprendizagem e das estratégias de ensino adequadas ao tipo de 
transtorno. O objetivo principal era capacitar os professores, ampliando a compreensão sobre 
transtornos, dificuldades e problemas de aprendizagem. Participaram da pesquisa 30 professores 
que lecionavam para o Ensino Fundamental II, do 6º ao 8º ano, das disciplinas de Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, Ensino Religioso, Educação Física, Arte, História e Geografia. 
A Implementação do Projeto foi realizada por meio de 8 encontros presenciais, perfazendo um 
total de 32 horas, em que se aplicou a Unidade Temática elaborada durante a pesquisa. A 
capacitação dos docentes, presencialmente, fez com que diminuíssem os encaminhamentos para 
sondagem na Sala de Recursos Multifuncional. Ocorreu também a aplicação da Unidade 
Temática, para o Grupo de Trabalho em Rede - GTR, à distância, direcionado a professores de 
Língua Portuguesa, em que se evidenciou a necessidade de capacitar o docente para 
identificação adequada do transtorno, problema ou dificuldade de aprendizado, propiciando 
melhorias no processo de ensino-aprendizado. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JAQUELINE BENSI SIQUEIRA 
Orientador: ROSÂNGELA VALACHINSKI GANDIN - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Transtorno, dificuldade ou problema: conhecer para melhorar a competência educacional 
no contexto escolar 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Transtorno, Dificuldade de aprendizagem, formação continuada 
Resumo: Esta Unidade Temática visa oferecer capacitação aos professores da Rede Estadual de 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio para conhecer e/ou diferenciar dificuldade, problema ou 
transtorno de aprendizado na área da Linguagem a fim de melhorar a competência educacional 
no contexto escolar. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JEANI RIBEIRO JOVENAL 
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A obra de Bartolomeu Campos Queirós como instigadora da leitura para alunos do 6° ano 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: leitura, fruição, Bartolomeu Campos Queirós 
Resumo: O presente artigo tem como finalidade descrever o resultado do trabalho desenvolvido 
no curso de formação do PDE-PR (Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 
Paraná), o qual teve a função de formar e convencer os leitores da importância do ato de ler, 
utilizando como estratégia a abordagem de alguns textos de Bartolomeu Campos Queiroz, em 
possíveis relações de comparação com outros textos e obras afins que despertem a leitura das 
múltiplas linguagens. Ao utilizar textos com narrativas curtas, associadas a outras obras e textos, 
pretende-se aproximar os alunos da literatura como fruição e encantamento, tomando como ponto 
de partida o seu conhecimento de mundo através da leitura e do seu dia a dia, buscando ampliar 
o seu horizonte de expectativa para outras leituras. Este projeto surge a partir de uma grande 
necessidade demonstrada pelos nossos alunos do 6º ano do ensino fundamental nas práticas de 
leitura do cotidiano escolar, em que são perceptíveis muitas dificuldades de leitura e compreensão 
do texto literário, pois a escola é um ambiente privilegiado por garantir amplo contato com os 
livros e deve garantir acesso e contato com o universo literário. Entendemos que o incentivo à 
leitura é tarefa de todas as áreas do conhecimento, pois a escola tem sido o principal espaço 
formal da prática da leitura e formação de leitores e por isso propicia a interação social, o acesso 
à cultura, insere as pessoas no mundo da escrita e no contato com as variadas formas de 
linguagens. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JEANI RIBEIRO JOVENAL 
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: A obra de Bartolomeu Campos Queirós como instigadora da leitura para alunos do 6º ano 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: leitura, fruição, Bartolomeu Campos Queirós 
Resumo: A presente unidade didática, dividida em 8 oficinas, com aproximadamente 4 horas de 
aula para cada, tem como finalidade formar e convencer os alunos da importância do ato de ler, 
utilizando como estratégia a abordagem de alguns textos de Bartolomeu Campos Queiroz, em 
possíveis relações de comparação com outros textos e obras afins que despertem a leitura das 
múltiplas linguagens. Ao utilizar textos com narrativas curtas, associadas a outras obras e textos, 
pretende-se aproximar os alunos da literatura como fruição e encantamento, tomando como ponto 
de partida o seu conhecimento de mundo através da leitura e do seu dia a dia, buscando ampliar 
o seu horizonte de expectativa para outras leituras. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JEANINE SABEDOTTI BREDA CAPRI 
Orientador: Marina Chiara Legroski - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Memória como construção da identidade, sequencias didáticas e suas perspectivas de 
encaminhamento em sala de aula 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: memória - identidade - sequência didática 
Resumo: A proposta de investigação  Ensino e aprendizagem de Leitura  visou um trabalho junto 
aos alunos da EJA - Ensino Fundamental II - para desenvolver a escrita e oralidade, uma vez que 
é de grande importância para a demanda de jovens e adultos que saibam a sua importância 
enquanto sujeitos ativos na sociedade e o quanto o acesso ao conhecimento pode ajudá-los a 
torná-los sujeitos críticos e atuantes na sociedade em que vivem. As DCEs afirmam que esta 
modalidade de ensino pode permitir a construção e a apropriação de conhecimentos para o 
mundo do trabalho e o exercício da cidadania, de modo que o educando ressignifique suas 
experiências socioculturais.  (DCE/EJA, 2006, p.28) Para tanto, buscou-se aprofundar 
conhecimentos a respeito do gênero textual memória, com auxílio da metodologia da sequência 
didática, procurando, com essa proposta, uma participação mais ativa do aluno da EJA, que, 
refletindo sobre a língua portuguesa, encontre-se como sujeito capaz de interagir no seu meio, 
apropriando-se dos saberes técnicos necessários para a escrita do gênero proposto. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JEANINE SABEDOTTI BREDA CAPRI 
Orientador: Marina Chiara Legroski - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Memória como construção da identidade, sequencias didáticas e suas perspectivas de 
encaminhamento em sala de aula 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: memória - identidade - sequência didática 
Resumo: Observamos que os professores, de forma geral, valorizam a linguagem e trabalham 
com textos em sala de aula, porém as dificuldades que os alunos apresentam no momento da 
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aprendizagem estão ligadas ao fato de terem ficado sem estudar por longo tempo, além de que 
estes possuem a prática oralidade e da escrita muito limitadas. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JOANA BECHER FREITAS 
Orientador: Marcos Barbosa Carreira - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: SÓ SE APRENDE A ESCREVER, ESCREVENDO, LENDO E ANALISANDO 
Tema: LINGUÍSTICA APLICADA E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Palavras-chave: PRODUÇÃO TEXTUAL, GÊNERO, ARGUMENTAÇÃO, COERÊNCIA, 
ANÁLISE LINGUÍSTICA 
Resumo: Este artigo é o resultado do projeto de intervenção que foi aplicado no primeiro 
semestre de 2017. Esta intervenção foi baseada na abordagem de Bakhtin (2003). O objetivo 
desse projeto foi trabalhar o desenvolvimento da capacidade argumentativa dos alunos de terceiro 
ano do Ensino Médio, a partir dos gêneros escritos solicitados nos vestibulares dos últimos anos 
nas Universidades da região como da UEPG, da UFPR e também na prova do ENEM. O 
problema foi observado devido à dificuldade que os alunos do Ensino Médio têm ao escrever seus 
textos. Na tentativa de estudar a língua como um organismo vivo que se constrói no dia a dia, 
foram analisados os processos de produção, construção, circulação e recepção desse gênero. 
Assim, o encaminhamento metodológico se deu pela teoria dos gêneros discursivos, a partir dos 
estudos bakhtinianos, às práticas discursivas realizadas em sala de aula, com o objetivo de ajudar 
os alunos a superarem as dificuldades de argumentação nas suas produções de texto, 
especificamente nos gêneros trabalhados na implementação. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JOANA BECHER FREITAS 
Orientador: Marcos Barbosa Carreira - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Só se aprende a escrever escrevendo,lendo e analisando 
Tema: Linguística aplicada ao ensino da Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Produção textual, artigo de opinião, carta do leitor, argumentação, coerência, 
gênero textual-discursivo 
Resumo: O caderno tem como objetivo trabalhar a produção textual com alunos do ensino médio, 
especificamente do terceiro ano. A proposta é trabalhar com textos dissertativos argumentativos 
que é um dos mais solicitados nos vestibulares nos últimos anos. Para que isso aconteça também 
são trabalhados conceitos de gêneros, argumentação, coerência, a partir das propostas dos 
documentos oficiais referentes ao assunto/tema. 
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Professor PDE: JOCIANE REGINA CARNIEL 
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Wilson Bueno - releituras e escritas possíveis 
Tema: LITERATURA E ESCOLA: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 
Palavras-chave: Gêneros textuais, Intertextualidade, Produção Textual, Literatura 
contemporânea, 
Resumo: Este artigo apresenta a quarta etapa do trabalho realizado no Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE. A partir de estudos teóricos, organizou-se a abordagem 
metodológica realizada em turma de terceiro ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual Castro 
Alves, localizado no município de Pato Branco, PR. O objetivo estabelecido foi trazer à sala de 
aula os gêneros epistolar e conto, tomando por corpus as obras A copista de Kafka, de Wilson 
Bueno, A Metamorfose e Cartas a Felice, ambas de Franz Kafka, adotando como elementos 
norteadores a intertextualidade, gêneros discursivos e gêneros textuais. Este estudo tem por base 
teórica as obras de Mikhail Bakthin; Antonio Candido e Ricardo Piglia, dentre outros teóricos, 
utilizando a pesquisa bibliográfica e qualitativa intervencionista como referenciais metodológicos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JOCIANE REGINA CARNIEL 
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Wilson Bueno - releituras e escritas possíveis 
Tema: LITERATURA E ESCOLA: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 
Palavras-chave: Gêneros textuais, Intertextualidade, Produção textual, Literatura 
Contemporânea, 
Resumo: Esta unidade didática trabalhará os temas carta e conto, enfatizando a leitura e a 
escrita, através do trabalho com os gêneros textuais. A metodologia apresentada nesta produção 
didática traz sequências de atividades planejadas sobre a estrutura organizacional dos gêneros 
em estudo, evidenciando conteúdo, estrutura composicional, função social e estilo. Para melhor 
produção das propostas, optou-se por trabalhar com três obras importantes da literatura mundial e 
nacional, dando maior ênfase à obra A copista de Kafka, do autor paranaense e contemporâneo - 
Wilson Bueno, além de duas obras de Franz Kafka - A metamorfose e Cartas a Felice Bauer. Este 
estudo tem por base as obras de Mikhail Bakhtin; Antonio Candido e Ricardo Piglia. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JOELMA PARRA MEDINA 
Orientador: ANA PAULA FERREIRA DE MENDONÇA - IES: FECEA 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Gênero Charge como instrumento para despertar o gosto pela leitura 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura. 
Palavras-chave: Leitura, Charge, Semiótica, Campos lexicais, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados das atividades realizadas no PDE- Programa de 
Desenvolvimento Educacional, utilizando a charge como instrumento para despertar o gosto pela 
leitura nos alunos, tendo em vista a grande dificuldade que encontram na interpretação e/ou 
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compreensão com relação à leitura, bem como pelo baixo índice de desempenho nas provas 
Brasil e Olimpíadas de Língua Portuguesa. Os gêneros discursivos apresentam-se na Língua 
Portuguesa como ferramentas de apoio para a criação de um indivíduo com espírito crítico. Nesta 
perspectiva o gênero charge apresentou-se como instrumento eficaz para o desenvolvimento 
deste trabalho, pois consegue atrair o leitor pelo fato de apresentar uma linguagem visual 
acompanhada ou não de pequenos textos, usando caricaturas, priorizando a sátira e o humor de 
forma contextualizada e crítica com a realidade contemporânea, muitas vezes fazendo o leitor 
buscar a informação, ali presente, em outros gêneros. O trabalho envolveu pesquisas na 
biblioteca, na internet e em diversos meios de comunicação. Como estratégia de ação, 
inicialmente, foi feito um levantamento sobre os hábitos de leitura, foram realizadas atividades de 
análise com textos sincréticos no início e no final do projeto como instrumentos comparativos de 
evolução de aprendizado, foram analisadas charges a partir da teoria Semiótica, a qual foi 
estudada e utilizada no decorrer do projeto. Após o aprendizado, os alunos criaram suas próprias 
charges, que foram organizadas em formato de livro e expostas na biblioteca com apresentações 
e relatos sobre seu desenvolvimento e sobre as mudanças nos hábitos de leitura. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JOELMA PARRA MEDINA 
Orientador: ANA PAULA FERREIRA DE MENDONÇA - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Gênero Charge como instrumento para despertar o gosto pela leitura 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura. 
Palavras-chave: Leitura, Charge, Semiótica, Campos lexicais, 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem por objetivo formar leitores, por meio de 
atividades que despertem o interesse e o gosto pela leitura, tendo em vista a grande dificuldade 
que encontram na interpretação e/ou compreensão com relação à leitura, bem como pelo baixo 
índice de desempenho nas provas Brasil e Olimpíadas de Língua Portuguesa. Os gêneros 
discursivos apresentam-se na Língua Portuguesa como ferramentas de apoio para a criação de 
um indivíduo com espírito crítico. Nesta perspectiva o gênero charge apresenta-se como 
instrumento eficaz para o desenvolvimento deste trabalho, pois consegue atrair o leitor pelo fato 
de apresentar uma linguagem visual acompanhada ou não de pequenos textos, usando 
caricaturas, priorizando a sátira e o humor de forma contextualizada e crítica com a realidade 
contemporânea, muitas vezes fazendo o leitor buscar a informação, ali presente, em outros meios 
de comunicação. O trabalho envolverá pesquisas na biblioteca, na internet e em diversos meios 
de comunicação. Como estratégia de ação, inicialmente, será feito um levantamento sobre os 
hábitos de leitura, serão realizadas atividades de análise com textos sincréticos no início e no final 
do projeto como instrumentos comparativos de evolução de aprendizado, serão analisadas 
charges a partir da teoria Semiótica, que será estudada no decorrer do projeto. Após o 
aprendizado, os alunos criarão suas próprias charges, que serão organizadas em formato de livro 
e expostas na biblioteca com apresentações e relatos sobre seu desenvolvimento e sobre as 
mudanças nos hábitos de leitura. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JOSIANE BLUM CHINATO 
Orientador: Marina Chiara Legroski - IES: UEPG 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A fábula como princípio motivador para a prática de leitura e escrita 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Palavras-chave: Leitura, Escrita, Gêneros Textuais, Fábulas, 
Resumo: RESUMO O presente artigo é resultado dos estudos que foram desenvolvidos no 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e tem por objetivo relatar e analisar as ações e 
experiências vivenciadas a partir das atividades desenvolvidas durante a implementação do 
projeto de intervenção pedagógica intitulado A Fábula como princípio motivador para prática de 
leitura e escrita de textos  aplicado a uma turma do 7º ano do Colégio Estadual do Campo Dra. 
Zilda Arns Neumann - Ensino Fundamental e Médio, situado na localidade de Santa Cruz, 
município de Carambeí. As referidas atividades visaram ao desenvolvimento de habilidades de 
leitura e escrita de textos, onde a ludicidade se faz presente, motivando os alunos à reflexão 
sobre os mais diversos comportamentos sociais humanos. Para tanto, o embasamento teórico foi 
pautado nos PCNs e em estudos de Marcuschi e Kleiman. A elaboração de uma sequência 
didática proposta por Dolz, Schneuwly e Noverraz foi a metodologia escolhida para o 
desenvolvimento das atividades. Ao final do trabalho realizado, os resultados alcançados foram 
satisfatórios e contribuíram de forma significativa no processo de leitura e escrita de textos, e no 
desenvolvimento da capacidade de reflexão e crítica dos alunos perante as situações 
apresentadas nos textos lidos. Os objetivos alcançados com este estudo mostram que o trabalho 
com o gênero textual fábula, em sala de aula, favorece tanto a leitura e a produção textual, como 
também leva os alunos a refletirem sobre a realidade social que os cercam. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JOSIANE BLUM CHINATO 
Orientador: Marina Chiara Legroski - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Fábula como princípio motivador para prática e leitura de textos 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Gêneros Textuais, Fábula 
Resumo: Este material didático foi elaborado com o intuito de proporcionar aos alunos um 
contato com a leitura e escrita de textos de uma maneira mais prazerosa e dinâmica. Pretende-se 
levar o educando a perder o medo de escrever e motivá-los a ler cada vez mais. Para tanto, foi 
escolhido o gênero textual Fábula, pois trata-se de histórias simples, mas fantasiosas que podem 
despertar o interesse e o gosto, transformando o ato de ler e de escrever em atividades 
prazerosas e eficazes para nossos alunos, tornando-se, um excelente instrumento para a 
formação de um leitor/escritor competente. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JOSINÊS SIMONE CARARA 
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A contribuição do conto na formação do leitor 
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura 
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Palavras-chave: Leitura, Literatura, Conto, Formação do leitor, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação da Unidade Didática intitulada: A 
contribuição do conto na formação do leitor, realizada com os alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental, no Colégio Estadual Nova Esperança- Ensino Fundamental e Médio, da cidade de 
Nova Esperança do Sudoeste- PR. A Unidade Didática representa uma das atividades feitas no 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, de formação continuada, ofertada aos 
professores da rede estadual de ensino do Estado do Paraná. A unidade teve como objetivo 
compreender o motivo da falta de interesse pela leitura, em alunos da série eleita. Com esse 
intuito passamos a repensar a formação leitora, proporcionando aos educandos práticas de 
leituras mais interessantes e produtivas. Isso porque, acreditamos que o hábito de ler e a 
proficiência leitora pode fazer a diferença na construção de vida social e profissional dos alunos. 
O gênero escolhido para fomentar estes estudos foi o Conto, das escritoras Silvia Orthoff e Ruth 
Rocha. A concepção de linguagem e de leitura que amparam as nossas reflexões é a 
interacionista (BAKHTIN, 1992; KOCH e ELIAS, 2006). Quanto à metodologia, a unidade baseou-
se no Método Recepcional, apresentado pelas autoras Vera Teixeira de Aguiar e Maria da Glória 
Bordini (1993), o qual sugere uma sequência de etapas, nas quais os alunos vivenciam o 
processo de leitura da literatura, de maneira gradativa. Outros pesquisadores fundamentaram, 
também, nossos estudos, são eles: Silva (1981), Silva (2005), Freire (1994), Cortázar (1998), 
Gotlib (1985). Os resultados alcançados foram significativos, em função da intensa participação 
dos educandos nas propostas de estudos apresentadas. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JOSINÊS SIMONE CARARA 
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Contribuição do conto na formação do leitor 
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Formação do leitor, Conto, Leitura, Ensino Fundamental, 
Resumo: O trabalho consiste na elaboração de uma unidade didática que busca compreender a 
falta de interesse pela leitura que muitos alunos demonstram em ambiente escolar. É nosso intuito 
repensar a educação a partir do ensino da leitura. A concepção de linguagem e de leitura que 
amparam as nossas reflexões é a interacionista (BAKHTIN, 1992, KOCH e ELIAS, 2002). Esta 
unidade didática tem como foco trabalhar o gênero literário conto, com o objetivo de levar os 
educandos às práticas de leituras mais eficientes. Além disso, almejamos que as atividades de 
leitura propostas os motivem a desenvolver o hábito de ler e a compreender a diferença que a 
proficiência leitora pode fazer na construção da vida social e profissional. Esta proposta de 
intervenção pedagógica será desenvolvida no Colégio Estadual Nova Esperança - Ensino 
Fundamental e Médio, com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Quanto à metodologia, 
baseia-se no Método Recepcional, apresentado pelas autoras Maria da Glória Bordini e Vera 
Teixeira de Aguiar (1993), o qual sugere uma sequência de atividades de leitura a serem 
desenvolvidas em classe. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Os contos de mistério e a prática de leitura e escrita no ensino fundamental 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Letramento literário, habilidades de leitura, escrita, contos de mistério, 
Resumo: O presente artigo propõe o aprimoramento das práticas de leitura e escrita no ensino 
fundamental, apresentando resultados e conclusões, posteriores ao encaminhamento 
metodológico do trabalho com contos de mistério, cujo objetivo foi desenvolver habilidades de 
leitura e escrita, priorizando obras distribuídas às escolas pelo PNBE (Programa Nacional da 
Biblioteca Escolar). Tem-se nos contos de mistério elementos e temas sugestivos que não apenas 
despertam para a leitura, mas também envolvem para incentivar a contação de histórias, 
favorecem a escrita, reescrita e ilustração de forma colaborativa. Trata-se de obras de autores 
renomados neste gênero, como Edgar Allan Poe (Berenice e A Máscara da Morte Rubra); e de 
obras de autores que têm se destacado recentemente no gênero, como Luís Pimentel (Cabelos 
Molhados). A ênfase no trabalho de ler e escrever é extremamente relevante para aperfeiçoar a 
elaboração textual, bem como para que se efetivem e ampliem os domínios e entendimentos 
sobre a leitura e produção de textos nos seus variados gêneros; embora aqui se priorize o gênero 
conto. Sobre estes fazeres - iniciar ou aprimorar a capacidade de ler e escrever - nos quais a 
escola tem participação efetiva, busca-se sempre mais aprofundar debates, expor novas 
metodologias e apresentar o resultado de estudos que direcionam essas práticas para que 
ocorram com mais eficiência. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JUCIMARI APARECIDA MERCHIORI 
Orientador: MILENA RIBEIRO MARTINS - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A prática de leitura e escrita no ensino fundamental com contos de mistério 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Letramento literário, habilidades de leitura, escrita, contos de mistério, 
Resumo: A presente Unidade Didática propõe o aprimoramento das práticas de leitura e escrita 
no oitavo ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual Vereador Ângelo Gequelin, em Balsa 
Nova. Sugere um encaminhamento metodológico, através de sequência didática, para o trabalho 
com contos de mistério. Objetiva desenvolver ou criar habilidades de leitura e escrita, priorizando 
obras distribuídas às escolas pelo PNBE (Plano Nacional da Biblioteca Escolar). Os contos de 
mistério contém elementos e temas sugestivos que não apenas despertam para a leitura, mas 
também motivam para a contação de histórias, favorecem a escrita, reescrita e ilustração de 
forma colaborativa. Foram escolhidas obras de autores renomados nesse gênero, como Edgar 
Allan Poe (Berenice e A Máscara da Morte Rubra); e obras de autores que têm se destacado 
recentemente no gênero, como Luís Pimentel (Cabelos Molhados). A prática orientada de leitura e 
escrita conduz ao aprimoramento das habilidades necessárias à recepção e produção de textos 
progressivamente mais complexos, de temática e gêneros variados. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O Ensino do Estudo de leitura de Fábulas e suas Lições na Contemporaneidade 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Prática de leitura, Fábulas, Valores humanos 
Resumo: A presente unidade didática pretende promover o hábito da leitura pelo viés das 
fábulas. Tem como objetivo geral: Incentivar o hábito da leitura junto aos alunos como forma de 
reflexão sobre os valores humanos. E, como objetivos específicos: Desenvolver o hábito da leitura 
por prazer; incentivar os alunos a compreender os valores humanos que envolvem o convívio com 
os demais; incentivar realizações de uma leitura crítica; identificar, na leitura do gênero fábula, 
valores como: solidariedade, justiça e amizade; reconhecer os elementos narrativos que 
constituem o gênero fábula, e, compreender a importância de questionamentos antes e depois da 
leitura. Justifica-se em virtude de que, a leitura apresenta-se muito mais do que decodificar 
palavras. E, de tal modo, compreender e interpretar pelo emprego de fábulas pode levar o aluno a 
desenvolver o hábito da leitura efetiva. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JULIANE NASCIMENTO DE ABREU SALES 
Orientador: FLÁVIO BRANDÃO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Ensino do Estudo de leitura de Fábulas e suas Lições na Contemporaneidade 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Prática de leitura, Fábulas, Valores humanos 
Resumo: A presente unidade didática pretende promover o hábito da leitura pelo viés das 
fábulas. Tem como objetivo geral: Incentivar o hábito da leitura junto aos alunos como forma de 
reflexão sobre os valores humanos. E, como objetivos específicos: Desenvolver o hábito da leitura 
por prazer; incentivar os alunos a compreender os valores humanos que envolvem o convívio com 
os demais; incentivar realizações de uma leitura crítica; identificar, na leitura do gênero fábula, 
valores como: solidariedade, justiça e amizade; reconhecer os elementos narrativos que 
constituem o gênero fábula, e, compreender a importância de questionamentos antes e depois da 
leitura. Justifica-se em virtude de que, a leitura apresenta-se muito mais do que decodificar 
palavras. E, de tal modo, compreender e interpretar pelo emprego de fábulas pode levar o aluno a 
desenvolver o hábito da leitura efetiva. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JUSSARA LACERDA SILVA RESOLEN 
Orientador: MILENA RIBEIRO MARTINS - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Variação linguística no ensino médio: A partir da obra Quarto de Despejo 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Variação linguística, Leitura, Preconceito Linguístico 
Resumo: Este artigo visa discorrer acerca da variação linguística, desenvolvendo junto aos 
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alunos, práticas de leitura, compreendendo que a variação linguística é um fenômeno social e ao 
mesmo tempo cultural, pois está relacionado à história dos sujeitos e à cultura. A atividade foi 
desenvolvida junto com os alunos do 1º ano do ensino médio. O foco principal foi à leitura e 
discussão da obra Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, que serviu como suporte para 
o desenvolvimento das atividades que foram realizadas sobre variação linguística e preconceito 
linguístico. Ao final do projeto foi elaborado um portfólio sobre as variações da língua portuguesa 
tendo como foco as características regionais, culturais e sociais pesquisadas durante o 
desenvolvimento do projeto. A motivação para o desenvolvimento do projeto apresentado neste 
artigo foi à valorização da oralidade frente à diversidade linguística, demonstrando que a 
linguagem é um elemento de identidade do sujeito e está intrinsecamente relacionada a contextos 
e situações onde o sujeito está inserido. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: JUSSARA LACERDA SILVA RESOLEN 
Orientador: MILENA RIBEIRO MARTINS - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Variação Linguística no ensino médio: a partir da obra 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Variação linguística, leitura, preconceito linguístico, 
Resumo: Esse projeto visa discorrer acerca da variação linguística, desenvolvendo junto aos 
alunos, práticas de leitura, compreendendo que a variação linguística é um fenômeno social e ao 
mesmo tempo cultural, pois está relacionado à história dos sujeitos e a cultura. A atividade será 
desenvolvida junto com os alunos do 1º ano do ensino médio. A estratégia inicial é a leitura da 
obra Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, um diário que foi transformado em um livro, 
o qual apresenta o relato de uma catadora de papel, negra, mulher, mãe, moradora da favela. 
Mesmo com todas as dificuldades: adquirir papel em branco para seus escritos, levar alimento 
para seus filhos, e seu pouco estudo e o cansaço, a leitura e a escrita faziam parte de seu dia a 
dia. Os alunos farão pesquisa sobre palavras e expressões que apresentem a variação linguística, 
usando dicionário para compreensão do que foi pesquisado e da linguagem do livro. Após a 
prática da oralidade e da leitura os alunos irão aprimorar seus conhecimentos linguísticos com a 
escrita de um texto. Ao longo do processo os alunos irão construir um portfólio, o qual ficará em 
exposição, para com isso levar os alunos a refletir sobre o preconceito com relação aos diferentes 
tipos de linguagem no Brasil. 
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Orientador: Valdeci Batista de Melo Oliveira - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O FANTÁSTICO NA LITERATURA E A RECEPTIVIDADE DE JOVENS LEITORES 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Formação de leitores, teorias, literatura fantástica, gosto pela leitura, 
Resumo: Por causa do cinema, a literatura fantástica é um gênero que está em alta no Brasil. Na 
realidade, são obras muito interessantes, que despertam o interesse e o gosto pela leitura por 
jovens leitores contemporâneos. As teorias que regem o fantástico são objetos de estudo desde o 
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século XX, muito já se estudou e muito já se disse, porém algo que inquieta a mente e o espírito 
do ser humano é a busca pela resposta que alivie a sua existência, diante das incertezas 
materiais e espirituais, ou seja, buscar o real pelo sobrenatural. Assim, a intenção da 
pesquisadora com o presente estudo visa contribuir para a linha de pesquisa Leitura e Formação 
de Leitores, demonstrando que o interesse pelo gênero da literatura fantástica é crescente, tanto 
na visão de estudiosos quanto de leitores do mundo inteiro, como se pode constatar com o 
aumento do número de publicações e vendas de sagas que exploram temas peculiares a este 
gênero, despertando a preferência leitora de jovens contemporâneos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: KELLEN BACH 
Orientador: Silvana Oliveira - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Leitura Literária:várias leituras, múltiplos olhares 
Tema: Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Contos tradicionais, Compreensão, Interpretação, 
Resumo: O presente artigo reúne e reflete sobre todas as atividades desenvolvidas no âmbito do 
Projeto de Intervenção Pedagógica da disciplina de Língua Portuguesa, vinculada ao Programa 
de Desenvolvimento Educacional - PDE 2016; todas as atividades foram propostas com vistas a 
desenvolver uma prática pedagógica eficaz no incentivo do hábito da leitura e na formação da 
autoconsciência do aluno como sujeito leitor. O grande desafio que se coloca diante de nós 
professores é o de propiciar meios para que o aluno mantenha uma relação significativa com o 
ato de ler. A leitura é fundamental no desenvolvimento do indivíduo e oferece a oportunidade de 
um olhar crítico sobre a sua realidade. Diante disso a Unidade Didática desenvolvida apresentou 
aos alunos contos selecionados da tradição narrativa universal, em versões tradicionais e mais 
contemporâneas, de modo a dar condições de vivência de uma experiência de leitura completa, 
que se inicia pela leitura integral dos contos selecionados, passa pela etapa de interpretação do 
texto selecionado e reconhecimento das características literárias destes textos. Na 
implementação das atividades na Escola, utilizamos a Unidade Didática e tivemos a oportunidade 
de analisar a sua eficácia juntos às turmas selecionadas, o que resultou nas análises e relatos 
recuperados neste artigo. 
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Professor PDE: KELLEN BACH 
Orientador: Silvana Oliveira - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Leitura Literária: várias leituras, múltiplos olhares 
Tema: Leitura 
Palavras-chave: Leitura, contos tradicionais e contemporâneos, compreensão, 
Resumo: A presente Unidade Didática é parte integrante do Projeto de Intervenção Pedagógica 
da disciplina de Língua Portuguesa, vinculada ao Programa de Desenvolvimento Educacional-
PDE 2016, elaborada para desenvolver uma prática pedagógica com vistas a incentivar o hábito 
da leitura. Nota-se que muitos alunos não têm o hábito da leitura, o grande desafio que se coloca 
diante de nós professores é a de propiciarmos meios para que o aluno mantenha uma relação 
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significativa com o ato de ler. A leitura é fundamental no desenvolvimento do indivíduo e oferece a 
oportunidade de um olhar crítico sobre a sua realidade. Diante disso a proposta desta Unidade é 
apresentar aos alunos contos selecionados da tradição narrativa universal, em versões 
tradicionais e mais contemporâneas, de modo a dar condições de vivência de uma experiência de 
leitura completa, que se inicia pela leitura integral dos contos selecionados, passa pela etapa de 
compreensão do texto e finaliza com a etapa de interpretação do texto selecionado e 
reconhecimento das características literárias destes textos. Com isso, pretendemos oportunizar o 
desenvolvimento efetivo das habilidades de leitura dos alunos alcançados pela nossa proposta. 
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Professor PDE: KELMARA DUARTE DA ROCHA 
Orientador: FLÁVIO LUÍS FREIRE RODRIGUES - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Releituras do Conto Maravilhoso na perspectiva da Escrita Criativa 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Contos Maravilhosos, Leitura, Escrita Criativa, Gêneros textuais, 
Resumo: O artigo em questão é fruto do resultado de um projeto de intervenção pedagógica, 
aplicado junto aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, do período matutino, do Colégio 
Estadual José de Mattos Leão, no município de São João do Ivaí - Pr. O referido projeto foi 
pensado a partir da constatação de que ler é essencial para a vida em sociedade, por meio da 
leitura examinamos os nossos próprios valores e conhecimentos com os dos outros e somos 
capazes de ser atuantes no meio em que vivemos. Porém, percebe-se nos alunos um crescente 
desinteresse pela leitura, o que deveria ser um momento de prazer acaba por ser tornar pura 
obrigação. A falta de leitura incorre também na falta de ideias, de conceitos, de opiniões e isso 
afeta diretamente a escrita, pois quem não tem ideias não é capaz de produzir uma escrita de 
qualidade. Diante do exposto, essa proposta objetivou promover estratégias de leitura para 
desenvolver a fluência e a eficiência nos usos da escrita associados às demandas sociais por 
meio dos Contos Maravilhosos, por enxergar nesse gênero textual uma leitura atrativa, dinâmica, 
de fácil compreensão e que traz em sua essência reflexões sobre os valores humanos, 
culminando na melhoria da escrita dos alunos. Para atingir tal proposta, realizou-se todo um 
trabalho de pesquisa bibliográfica, escolha dos materiais a serem aplicados e de conceitos 
trazidos por autores renomados na área. 
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Professor PDE: KELMARA DUARTE DA ROCHA 
Orientador: FLÁVIO LUÍS FREIRE RODRIGUES - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Releituras do Conto Maravilhoso na perspectiva da Escrita Criativa 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Gênero textual, Contos Maravilhosos, Escrita Criativa 
Resumo: O presente Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola tem como objetivo 
desenvolver o gosto pela leitura devido a sua importância e necessidade na vida social dos 
alunos, mas também o gosto do ler por ler, da leitura por prazer e satisfação pessoal. Para tanto, 
encontrou no gênero textual Conto, mais especificamente nos Contos Maravilhosos, que circula 
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na esfera artística-literária, uma possibilidade dinâmica, criativa e prazerosa de atingir os objetivos 
acima citados, bem como de desenvolver a escrita criativa 
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Professor PDE: LENITA ASALIN 
Orientador: Carmen Rodrigues de Lima - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CULTURA AFRODESCENDENTE E O LETRAMENTO LITERÁRIO: PROPOSTAS DE 
LEITURA POR MEIO DO CORDEL BIOGRÁFICO SOBRE DANDARA DOS PALMARES, DE 
JARID ARRAES 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Leitura, Letramento literário, Sequência básica, Lei 10639/2003, Cordel 
biográfico 
Resumo: O presente artigo apresenta uma experiência de implementação, desenvolvida no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), durante o período de 2016-2017, 
cujo trabalho intitula-se A cultura afrodescendente e o letramento literário: propostas de leitura por 
meio do cordel biográfico sobre Dandara dos Palmares, de Jarid Arraes.  O trabalho desenvolvido 
com educadores e funcionários vinculados às escolas estaduais do município de Sarandi, no 
estado do Paraná, teve por objetivo discutir a importância de uma formação continuada, voltada 
para reflexões e encaminhamentos pedagógicos no que tange à lei 10639/2003 que determina a 
obrigatoriedade do trabalho com a história e cultura africana e afro-brasileira, nos 
estabelecimentos de ensino. Desse modo, nossa proposta teve a finalidade de colocar em prática 
conteúdos que reverberassem no corpo docente e, por conseguinte, no corpo discente, a 
consciência da necessidade de se tratar de temas importantes na sociedade como a 
discriminação e o preconceito, possibilitando, assim, que os alunos possam assumir sua condição 
de cidadão, reconhecendo sua identidade, respeitando a diversidade e a coletividade, além de 
promover ações de igualdade. A pesquisa visou ainda contribuir para a construção de práticas 
para a educação, utilizando o texto literário. O resultado do trabalho foi a apresentação de uma 
unidade didática, baseada nos pressupostos apresentados em Cosson (2014), tendo como 
perspectiva a leitura e o letramento literário. O texto literário que constituiu o corpus da pesquisa 
foi o cordel biográfico sobre Dandara dos Palmares. A intervenção contribuiu de forma positiva, 
pois, atendeu às políticas de ações afirmativas estabelecidas por lei. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LENITA ASALIN 
Orientador: Carmen Rodrigues de Lima - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A cultura afrodescendente e o letramento literário: propostas de leitura por meio do cordel 
biográfico sobre Dandara de Palmares, de Jarid Arraes 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Escola, formação docente, literatura, lei 10639/2003, cordel biográfico 
Resumo: Esta unidade didática se justifica em cumprimento à lei 10639/2003, que determina a 
obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, nas escolas, no ensino 
fundamental e médio, além, de colaborar com o reconhecimento e valorização do povo que 
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contribuiu com a construção desta nação. Ela oportuniza condições para a discussão e apreensão 
destes conteúdos, a fim de que o aluno tenha uma visão mais crítica da sociedade e atue neste 
contexto. Seu objetivo, portanto, é proporcionar uma formação aos professores e funcionários da 
Escola Estadual Irmã Maria Antonia e as profissionais da educação de outras escolas estaduais, 
através de reflexões e encaminhamentos pedagógicos sobre a citada lei, que reverberarão no 
corpo discente, possibilitando ao indivíduo assumir sua condição de cidadão, reconhecendo sua 
identidade, respeitando a diversidade e a coletividade, além de promover ações de igualdade. 
Assim, propomos esta formação aos professores e funcionários através de duas sequências 
didáticas, expandida e básica, propostas por Cosson (2014), cujo corpus é o texto literário. A 
princípio trabalharemos com a sequência expandida para explicitar a proposta metodológica e, em 
seguida, junto dos professores construiremos a sequência básica adequando-a ao contexto dos 
alunos, com os quais se pretende aplicar o trabalho, posteriormente. 
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Título: A CONSTRUÇÃO DA FIGURA DA MULHER NA LITERATURA DE AUTORIA FEMININA 
Tema: Literatura e Escola - Concepções e Práticas 
Palavras-chave: Mulher, Leitura, Horizontes de expectativa, 
Resumo: Este Artigo é parte final das atividades realizadas no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), de 2016, por meio da Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica 
na Escola, intitulado A construção da figura da mulher na literatura de autoria feminina. O trabalho 
foi aplicado no Colégio Estadual Helena Kolody - Ensino Fundamental e Médio, no município de 
Sarandi, durante o primeiro semestre do ano de 2017. Teve como público alvo os alunos do 2º 
ano, turma A, do Ensino Médio. O Projeto composto basicamente por uma Oficina de Leitura que 
visava ampliar os horizontes de expectativa dos discentes e promover o respeito e a mudança de 
atitudes em relação à figura feminina. Todas as atividades desenvolvidas durante a aplicação da 
Oficina de Leitura sempre estiveram relacionadas a textos literários. O objetivo fundamental desse 
trabalho consistiu em desenvolver um estudo acerca da construção da personagem feminina na 
obra de arte literária, Fala sério, Mãe! de Thalita Rebouças. Para alcançar de forma plena esses 
objetivos, ancorou-se essa Oficina em um suporte teórico que privilegiava o tema da mulher na 
sociedade. Como alternativa metodológica optou-se pela metodologia proposta por Vera Teixeira 
Aguiar e Maria da Glória Bordini, no livro Literatura: a formação do leitor: alternativas 
metodológicas (1993). Trata-se do Método Recepcional no qual são estabelecidas cinco etapas 
para a sua aplicação. Esse método é resultante dos estudos que Aguiar e Bordini realizaram 
sobre as Teorias de Robert Jauss e Wolfgang Iser (Estética da Recepção e Estética do Efeito, 
respectivamente). 
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Tema: Literatura e Escola - Concepções e Práticas 
Palavras-chave: Mulher, Leitura, Horizontes de expectativa, 
Resumo: Esta Unidade Didático-Pedagógica é parte integrante do Projeto de Intervenção 
Pedagógica na Escola, intitulado A construção da figura da mulher na literatura de autoria 
feminina. É composta basicamente por uma Oficina de Leitura que visa a ampliar os horizontes de 
expectativa dos discentes e promover o respeito e a mudança de atitudes em relação à figura 
feminina. Todas as atividades a serem desenvolvidas durante a realização da Oficina de Leitura 
se encontram relacionadas a textos literários. O objetivo fundamental consiste em desenvolver um 
estudo acerca da construção da personagem feminina na obra de arte literária, Fala sério, Mãe! 
de Thalita Rebouças. Para alcançar de forma plena esses objetivos, ancora-se esta Unidade 
Didático-Pedagógica em um suporte teórico que privilegia o tema da mulher na sociedade. Em 
primeiro lugar, destacam-se os estudos de Antonio Candido no referente às funções sociais da 
literatura, como é o caso, por exemplo, do texto Literatura e sociedade. Outros estudos como os 
de Alberto Manguel, Roger Chartier e Terry Eagleton são consultados. Opta-se pela metodologia 
proposta por Vera Teixeira Aguiar e Maria da Glória Bordini, no livro Literatura: a formação do 
leitor: alternativas metodológicas (1993). Trata-se do Método Recepcional. Esse método é 
resultante dos estudos que Aguiar e Bordini realizaram sobre as Teorias de Robert Jauss e 
Wolfgang Iser (Estética da Recepção e Estética do Efeito, respectivamente). No Método 
Recepcional, são estabelecidas cinco etapas para a sua aplicação. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LEONICE MARIA BACK 
Orientador: NÚBIO DELANNE FERRAZ MAFRA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A NOTÍCIA NAS MÍDIAS CONTEMPORÂNEAS: CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS 
PARA UMA LEITURA CRÍTICA 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, notícia, ideologia 
Resumo: Este artigo analisa a implementação de atividades realizadas em contexto de sala de 
aula de uma segunda série do ensino médio, tendo a notícia como gênero principal de estudo. 
Visto que uma grande quantidade de informação chega-nos diariamente pelos diferentes meios 
de comunicação, a fase atual de imersão das pessoas nesse universo instiga-as a uma crescente 
integração com a linguagem midiática, na forma de comentários e/ou produção de conteúdos 
próprios. Os contextos sociais e escolares de intensificação desse contato com a informação 
requerem, entretanto, um usuário com atitude crítica, que saiba filtrar as mensagens, 
reconhecendo a intencionalidade e a ideologia presentes nos diferentes textos, inclusive os 
multimidiáticos, transformando informação em conhecimento - para si e para/com o outro. 
Dialogamos com as contemporâneas discussões sobre linguagem, tecnologias e ensino (BRAGA, 
2005; LEFFA, 2006), jornalismo (PENA, 2005) e multiletramentos (ROJO, 2012), seguindo a 
metodologia do paradigma qualitativo de base interpretativa, no âmbito da pesquisa-ação 
(CRESWELL, 2007; THIOLLENT, 1988). 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A NOTÍCIA NAS MÍDIAS CONTEMPORÂNEAS: CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS 
PARA UMA LEITURA CRÍTICA 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: notícia, multiletramentos, ensino de Língua Portuguesa 
Resumo: Uma grande quantidade de informação chega-nos diariamente pelos diferentes meios 
de comunicação. A fase atual de imersão das pessoas nesse universo instiga-as a uma crescente 
integração com a linguagem midiática, na forma de comentários e/ou produção de conteúdos 
próprios. Os contextos sociais e escolares de intensificação desse contato com a informação 
requerem, entretanto, um usuário com atitude crítica, que saiba filtrar as mensagens, 
reconhecendo a intencionalidade e a ideologia presentes nos diferentes textos, inclusive os 
multimidiáticos, transformando informação em conhecimento - para si e para/com o outro. Diante 
disso, tendo a notícia como gênero principal de estudo, propomos a implementação de atividades 
realizadas em contexto de sala de aula de uma segunda série do ensino médio. Dialogamos com 
as contemporâneas discussões sobre Internet (BRAGA, 2005), jornalismo (PENA, 2005) e 
multiletramentos (ROJO, 2012), seguindo a metodologia do paradigma qualitativo de base 
interpretativa, no âmbito da pesquisa-ação (CRESWELL, 2007; THIOLLENT, 1988). 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LIDINALVA PINHEIRO DE OLIVEIRA 
Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: OS CONFLITOS ÉTNICOS RACIAIS EM 'PONCIÁ VICÊNCIO' 
Tema: PDE 
Palavras-chave: leitura, literatura, autoestima, crianças negras, 
Resumo: O objetivo do presente artigo é trazer alguns aspectos que possibilita uma reflexão 
acerca da aquisição da leitura literária e da escrita nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 
uma vez que a aprendizagem escolar está fundamentada na leitura e na escrita, como molas da 
interação sendo que esse tipo de interação é essencial para a aprendizagem, mas isso nem 
sempre acontece, visto que para muitos alunos nas séries iniciais do Ensino Fundamental, os 
textos são constituídos num dos maiores obstáculos ao sucesso escolar, porque existe no ensino 
escolar o esvaziamento das relações entre a leitura, a escrita e o texto, contribuindo desta forma, 
para a retirada da conexão entre a sala de aula e a sociedade. Considerando que a leitura e a 
escrita são uma atividade que devem estar presentes em todos os níveis educacionais. Sendo 
embasada nas séries iniciais do Ensino Fundamental O artigo apresenta reflexões que permitam 
auxiliar o professor perceber e combater discriminação dentro da sala de aula evitando o 
constrangimento, entre os colegas. Evitando comprometer negativamente na autoimagem e na 
autoestima que a criança negra faz de si mesma. Cabe não somente ao professor como também 
a sociedade como um todo contribuir para que a criança negra tenha chance de receber uma 
formação saudável, que possibilite torná-lo (a) um cidadão consciente, livre de traumas e 
preconceitos Possibilitar momentos de leitura na sala de aula que vão além de uma interpretação 
superficial dos fatos, mas que sejam capazes de aprofundar fatos subjetivos à obra e sua 
temática: o preconceito. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LIDINALVA PINHEIRO DE OLIVEIRA 
Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os conflitos Étnicos raciais em Ponciá Vicêncio 
Tema: PDE 
Palavras-chave: Leitura, memória, preconceito racial, cultura afro-brasileira, 
Resumo: Esta Unidade Didática tem a intenção de incentivar à prática da leitura literária na 
escola por meio do romance, Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo a fim de desenvolver nos 
educandos o gosto e o hábito pela leitura literária. O mesmo terá como público alvo os alunos do 
nono ano do Colégio Estadual Escola do Campo Arroio Grande, do município de Pitanga Paraná. 
Com essa estratégia, espera-se contribuir para que os educandos leiam mais e assim 
desenvolvam hábitos espontâneos de leitura, junto a isso vindo a sanar possíveis dificuldades 
referentes à interpretação, a oralidade e a escrita. Este trabalho de pesquisa teórico e prático tem 
como objetivo a formação de leitores na escola, mais que isso, que seja capaz de realizar efeitos 
múltiplos, significativos e transformadores por meio da Literatura. Cabe à escola a formação de 
um aluno leitor, escritor, competente e comprometido, que venha interagir com o seu meio de 
convívio e possa modificá-lo a partir da interação com novas situações culturais. Por meio da 
leitura da obra de  Ponciá Vicêncio, será possível estabelecer diálogos que discutam e 
investiguem o que a comunidade escolar conhece a respeito da Lei 10.639/03, criada pelo 
deputado Federal, Paulo Paim. O resultado de toda aquela mobilização do movimento negro foi 
concretizado na lei federal 10639/03 de 09 de janeiro de 2003. 
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Orientador: ROSANA BECKER - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA: uma proposta de aproximação dos alunos da 2ª série 
do Ensino Médio com a literatura 
Tema: Leitura Literária na Escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura literária, Formação do leitor, Leitura crítica 
Resumo: O presente artigo é resultado da pesquisa-ação desenvolvida entre 2016/1207 no 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná, na área de Língua 
Portuguesa, sob a orientação de docente do curso de Letras/Unioeste, campus de Cascavel. O 
projeto teve como objetivo a proposição de estratégias para um estudo significativo da literatura 
na escola. O foco do trabalho foi direcionado para a leitura do romance canônico na 2ª série do 
Ensino Médio e, em específico, a obra Lucíola, de José de Alencar. Foi organizada e produzida 
uma unidade didática contemplando a temática Mulher visando à aproximação entre o universo 
referencial e de leitura dos alunos e o universo da literatura, buscando, prioritariamente, neles 
desenvolver o interesse pelo texto literário e a atitude de leitor crítico. Por meio de textos diversos, 
o tema foi abordado, relacionando as obras escolhidas com a realidade local (e nacional), 
instigando a reflexão e a compreensão da literatura. A sequência das atividades propostas buscou 
aproximar o texto literário dos estudantes, ao mostrar seus aspectos universais atuais e sua 
capacidade de envolver o leitor de forma emocional e crítica, permitindo a análise da realidade na 
qual cada um está inserido. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LILI MÍRIAN GUMS 
Orientador: ROSANA BECKER - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE APROXIMAÇÃO DOS 
ALUNOS DA 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO COM A LITERATURA 
Tema: Leitura Literária na Escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura literária, formação do leitor, letramento literário 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica foi desenvolvida no intuito de apresentar estratégias 
de trabalho com a leitura literária para a 2ª série do Ensino Médio, de maneira a aproximar os 
alunos da literatura e neles desenvolver o interesse e gosto pelo texto literário, direcionando-os 
para a leitura de romances. Está fundamentada nas propostas de leitura e formação do leitor que 
vêm sendo desenvolvidas no Brasil há mais de três décadas (ZILBERMANN, 1985; AGUIAR e 
BORDINI, 1993; MARTINS, 1994; FILHO, 1995; SILVA, 1999; MAGNANI, 2001; SILVA, 2001; 
BRITTO, 2003) e relaciona-se com a abordagem do letramento literário como apresentado em 
Cosson (2014). A unidade didática está organizada a partir da temática mulher e procura atender 
aos diferentes níveis de leitura (MARTINS, 1994). Por meio de textos diversos, o tema proposto é 
abordado, relacionando as obras literárias escolhidas com a realidade local, instigando a reflexão 
e a compreensão da literatura. A sequência das atividades propostas busca aproximar o texto 
literário dos estudantes, ao mostrar seus aspectos universais atuais e sua capacidade de envolver 
o leitor de forma emocional e crítica, permitindo a análise da realidade na qual cada um está 
inserido. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: GÊNEROS INSTRUTIVOS NA SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O 
ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Gênero discursivo da ordem do instruir, Práticas de Leitura, análise linguística e 
escrita, Ensino e Aprendizagem, 
Resumo: Este artigo foi elaborado com o objetivo parcial de conclusão do Projeto de 
Desenvolvimento Educacional - PDE - 2016/1217, com resultados realizados na UNESPAR - 
Universidade Estadual do Paraná, campus de Apucarana - Pr. A pesquisa apresentada neste 
trabalho tem por objetivo desenvolver uma reflexão sobre Gêneros discursivos pertencentes à 
ordem do instruir, tendo como foco principal Receitas Culinárias e Manuais de instrução. 
Teoricamente, o projeto apoia-se na teoria bakhtiniana de linguagem, visto que Bakhtin (2003) 
preconiza a necessidade de que o indivíduo atue como sujeito e interaja consciente e 
reflexivamente nas mais diversas esferas e situações sociais. Dessa forma, acreditamos que o 
ensino de língua materna a partir do estudo dos gêneros discursivos, permite práticas mais 
significativas e contextualizadas. Metodologicamente, o trabalho em tela adota a pesquisa-ação. 
Sob tal enfoque, indagamos como poderíamos viabilizar o ensino e aprendizagem da leitura e 
escrita tendo como objeto de estudo textos enunciados do gênero instrucional? Para tanto 
abordaremos dois gêneros da ordem do instruir: Receita Culinária e Manuais de instrução, via 
textos-enunciados representativos dos gêneros ao enfocarmos as marcas constitutivas de: 
contexto de produção, conteúdo temático, construção composicional e estilo.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LÍLIAN FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS 
Orientador: Neluana Leuz de Oliveira Ferragini - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: GÊNEROS INSTRUTIVOS NA SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O 
ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Gênero discursivo da ordem do instruir, Práticas de Leitura, análise linguística e 
escrita, Ensino e Aprendizagem, 
Resumo: A pesquisa apresentada neste trabalho, objetiva desenvolver uma reflexão sobre 
Gêneros discursivos pertencentes à ordem do instruir, tendo com foco principal Receitas 
Culinárias e Manuais de instrução. Teoricamente, o projeto apoia-se na teoria bakhtiniana de 
linguagem, visto que Bakhtin (2003), preconiza a necessidade de que o individuo atue como 
sujeito e interaja consciente e reflexivamente nas mais diversas esferas e situações sociais. 
Dessa forma, acreditamos que o ensino de língua materna a partir do estudo dos gêneros 
discursivos possa conduzir às práticas mais significativas e contextualizadas. A metodologia para 
esta pesquisa é a pesquisa-ação. Sob tal enfoque, indagamos como poderíamos viabilizar o 
ensino e aprendizagem da leitura e escrita com a utilização no gênero instrucional? Para tanto 
abordaremos dois Gêneros da ordem do instruir: Receita Culinária e Manuais de instrução, 
enfocando as marcas constitutivas de textos-enunciados dos gêneros, contexto de produção, 
conteúdo temático, construção composicional e estilo. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LILIANA PIRES DE LIMA 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CONSTRUÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO EM TEXTOS DISSERTATIVO-
ARGUMENTATIVOS EM LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO 
Tema: Linguística aplicada e o ensino da Língua Portuguesa - As práticas discursivas de 
oralidade, leitura e escrita e o aprimoramento dos conhecimentos linguísticos 
Palavras-chave: Argumentação, Produção textual, Ensino Médio, 
Resumo: A partir da constatação da dificuldade na formação de escritores críticos e eficientes, e 
no intuito de contribuir para essa questão, surge a pesquisa relatada neste artigo, o qual é fruto do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Pautado em discussões presentes em textos 
como as DCE (PARANÁ, 2008), Geraldi (2002), Marcuschi (2010) e Bakhtin (2010), foi proposto 
um projeto de intervenção pedagógica, o qual foi aplicado em uma turma de 3° ano do Ensino 
Médio, do Colégio Estadual Irmã Maria Margarida - Ensino Médio e Normal, no município de Salto 
do Lontra, no NRE de Dois Vizinhos, Pr.. Propusemos ações assumindo a concepção de 
linguagem como prática comunicativa presente em todas as esferas sociais. Apresentamos, 
também, uma análise comparativa entre aspectos aprimorados a partir da produção de textos na 
fase inicial da implementação e na fase final do projeto implementado no colégio. Os resultados 
apontam que houve avanços significativos advindos do trabalho do projeto, principalmente, 
direcionados à capacidade de expressão, tanto oral quanto escrita dos estudantes. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LILIANA PIRES DE LIMA 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A construção da argumentação em textos dissertativo-argumentativos em Língua 
Portuguesa no Ensino Médio 
Tema: Linguística aplicada e o ensino da Língua Portuguesa - As práticas discursivas de 
oralidade, leitura e escrita e o aprimoramento dos conhecimentos linguísticos. 
Palavras-chave: Produção textual, construção da opinião, texto dissertativo-argumentativo, 
Resumo: A disciplina de Língua Portuguesa deve promover estratégias de desenvolvimento 
linguístico de modo a favorecer o uso social da escrita e o exercício da cidadania. 
Especificamente no Ensino Médio, há a necessidade de preparar o aluno para que tenha um bom 
desempenho nas avaliações externas como ENEM e vestibulares, nas quais, na maioria das 
vezes, são requeridas produções de textos dissertativo-argumentativos. Dessa forma, esta 
unidade didática será aplicada a alunos do 3° ano do Ensino Médio e pretende contribuir com a 
construção da argumentação acerca de temáticas variadas e atuais, além de possibilitar ao aluno 
um olhar crítico sobre o que produziu, promovendo melhorias por meio de práticas pedagógicas 
diversificadas e embasadas em pesquisas científicas na área. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LILIANE VIEIRA PINHEIRO 
Orientador: Rita de Cássia Lamino de Araújo Rodrigues - IES: Universidade Estadual do Norte 
do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: POESIA E MÚSICA: TRABALHANDO COM A ARCA DE NOÉ DE VINÍCIUS DE MORAES 
NA SALA DE AULA 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Poesia, Música, Vinícius de Moraes, A Arca de Noé 
Resumo: A leitura de poesia e a audição de música de boa qualidade são essenciais para todos 
os seres humanos, pois tende a desenvolver sensibilidades e emoções. Considerando que muitos 
alunos ao ingressarem no sexto ano do Ensino Fundamental encontram dificuldades para 
sensibilizar-se diante de um texto poético, pois, muitas vezes, apenas decodificam sem 
compreender e interpretar o que está sendo lido, e, também, ouvem músicas que nem sempre os 
levam a despertar seus sentimentos e emoções, o presente artigo tem por objetivo apresentar os 
resultados de uma proposta de trabalho que incentivou o envolvimento do aluno com a leitura de 
poemas e a música, tendo em vista o aperfeiçoamento da sensibilidade estética e o despertar das 
emoções diante do texto poético e da música proveniente da flauta doce. Foram escolhidos 
poemas do livro A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes porque todos foram musicados e um 
deles, A Casa, os alunos aprenderam a executá-lo na flauta doce. Para a realização dessa 
proposta pedagógica foram seguidas as orientações presentes no livro Letramento Literário 
(2014), de Rildo Cosson, que traz uma sequência básica constituída por motivação, introdução, 
leitura com intervalos e interpretação. 
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Professor PDE: LILIANE VIEIRA PINHEIRO 
Orientador: Rita de Cássia Lamino de Araújo Rodrigues - IES: Universidade Estadual do Norte 
do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: POESIA E MÚSICA: TRABALHANDO COM A ARCA DE NOÉ DE VINÍCIUS DE MORAES 
NA SALA DE AULA 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Poesia, Música, Vinícius de Moraes, A Arca de Noé 
Resumo: A leitura de poesia e a audição de música de boa qualidade são essenciais para todos 
os seres humanos, pois tende a desenvolver sensibilidades e emoções. Considerando que muitos 
alunos ao ingressarem no sexto ano do ensino fundamental encontram dificuldades para 
sensibilizar-se diante de um texto poético, muitas vezes apenas decodificam sem compreender e 
interpretar o que está sendo lido, ouvem músicas que nem sempre levam a despertar sentimentos 
e emoções, a presente Produção Didático-pedagógica tem o objetivo de proporcionar atividades 
que incentivem o envolvimento do aluno com a música e a leitura de poemas, tendo em vista o 
aperfeiçoamento da sensibilidade estética e o despertar das emoções diante do texto poético e da 
música proveniente da flauta doce. Foram escolhidos poemas do livro A Arca de Noé, de Vinícius 
de Moraes em que o poeta brinca com as palavras, divertindo os leitores. Além disso, como todos 
os poemas foram musicados, um deles, A Casa foi selecionado para que os alunos aprendam a 
executá-lo na flauta doce. Para a realização dessa proposta pedagógica serão seguidas as 
orientações presentes no livro Letramento Literário, de Rildo Cosson, que traz uma sequência 
básica constituída por motivação, introdução, leitura com intervalos e interpretação. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LOIDE ANDRÉA SALACHE 
Orientador: MARIA APARECIDA CRISSI KNUPPEL - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CONCEPÇÃO DE LÍNGUA, LINGUAGEM E ENSINO EM FUNCIONAMENTO NOS 
TEXTOS MULTIMODAIS: UMA ABORDAGEM A PARTIR DE PRÁTICAS DE 
MULTILETRAMENTO 
Tema: Linguística aplicada e ensino de língua portuguesa 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Tecnologia, Textos Multimodais, Multiletramento 
Resumo: O ensino da leitura e da escrita, especialmente, no que se refere à produção de textos 
apresenta-se, ainda, como um desafio aos professores de Língua Portuguesa, em especial, pelo 
avanço das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação/TDICs, que trouxeram de forma 
contumaz textos digitais e, com eles novos modos de se relacionar com a leitura e com a escrita. 
Esses textos são chamados de textos multimodais e estão presentes na vida de todos os sujeitos, 
por isso, precisam ser trabalhados, problematizados no espaço escolar, para atingir o universo do 
aluno, o qual está imerso no uso da linguagem virtual e em contato permanente com novas 
mídias, tais como telefones, watts, e-mails, redes sociais e links. A problematização deste 
trabalho questionou a leitura e a produção de texto que vem sendo desenvolvida no 8º Ano do 
Ensino Fundamental, na disciplina de Língua Portuguesa, no Colégio Estadual Professor Pedro 
Carli (EFM), no que tange a organização da leitura e da escrita, em sala de aula, tendo em vista 
os encaminhamentos e atividades que foram desenvolvidas junto ao aluno. Para o 
desenvolvimento deste estudo realizou-se oito encontros presenciais, em sala de aula. O 
arcabouço teórico que deu sustentáculo para o desenvolvimento deste trabalho, permeou os 
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estudos de autores da Linguística Aplicada (LA), como: Bakhtin (1986), Moita Lopes (1996, 2006) 
e as teorias que sustentam os princípios dos textos multimodais (Rojo (2012; 2015; 2016), entre 
outros). A realização do trabalho em tela, contemplou o uso dos textos multimodais em sala de 
aula, a partir do canal Nerdologia, focando no uso social da língua, no leitor que se pretende 
formar em função de uma sociedade excludente. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LOIDE ANDRÉA SALACHE 
Orientador: MARIA APARECIDA CRISSI KNUPPEL - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A concepção de língua, linguagem e ensino em funcionamento nos textos multimodais: 
uma abordagem a partir de práticas de multiletramento 
Tema: Linguística Aplicada e o Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Tecnologia, Textos Multimodais, Multiletramento 
Resumo: O ensino da leitura e da escrita, especialmente, no que se refere à produção de textos 
apresenta-se, ainda, como um desafio aos professores de Língua Portuguesa. Nessa perspectiva 
de aprendizagem da Língua Portuguesa, nos deparamos na sociedade contemporânea, com os 
textos digitais e com a escrita e a leitura do que circula na internet, nas redes sociais. Esses 
textos são chamados de textos multimodais e estão presentes na vida de todos os sujeitos, por 
isso, precisam ser trabalhados, problematizados e não simplesmente deixados de lado no 
contexto da sala de aula. Isso significa que devemos trabalhar com os textos propagados na 
internet, com o efeito de atingir o universo do aluno, o qual está imerso no uso da linguagem 
virtual, pois os discentes estão sempre em contato com novas tecnologias, tais como telefones, 
watts, e-mails, redes sociais e links, que mostra o texto em movimento, criando assim, o 
multiletramento. Entendemos que a Linguística Aplicada, permite estabelecer o fator focalizador 
desse inter-relacionamento. A problematização deste trabalho está em questionar a leitura e a 
produção de texto que vem sendo desenvolvida no 7º Ano do Ensino Fundamental, na disciplina 
de Língua Portuguesa, no Colégio Estadual Professor Pedro Carli (EFM). Para o desenvolvimento 
deste estudo acontecerão oito encontros presenciais. O arcabouço teórico permeia os estudos de 
autores da Linguística Aplicada, como: Bakhtin (1986), Moita Lopes (2006); Geraldi (2003), 
Knuppel (2016), Rojo (2015). A relevância do desenvolvimento deste MATERIAL DIDÁTICO está 
em problematizar o uso dos textos multimodais em sala de aula, a partir do canal Nerdologia. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LOURDES APARECIDA POSER SCOBAR 
Orientador: José Carlos da Costa - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A COMPARAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS 
BRASILEIRAS NO ENSINO MÉDIO 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Literatura, Formação do leitor, Releitura de obras clássicas, 
Resumo: Neste estudo apresenta-se a análise dos resultados relativos à implementação de um 
projeto sobre a prática de leitura da Literatura no Curso de Formação Docente para a educação 
infantil em nível médio. A prática e os estudos são fundados nos pressupostos da Estética da 
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Recepção e da Literatura Comparada na produção de uma Unidade Didática, aplicada na terceira 
série do ensino médio do Colégio Estadual Antônio Schiebel, no primeiro semestre letivo de 2017. 
No desenvolvimento das atividades didáticas, foi estudada a obra Dom Casmurro, de Machado de 
Assis e suas releituras no século XX, para análise comparativa do tema, abordando o papel do 
feminino, de modo a compreender na figura da mulher emancipadora de preconceitos morais, a 
ambígua relação entre a misoginia e os valores sociais, para assim, chegar à formação do leitor e 
à compreensão da leitura como prática social, dos séculos XIX e XX. As atividades de leitura, 
releituras orais e escritas, os relatos da análise e a exposição das leituras feitas pelos estudantes, 
possibilitou verificar que os resultados alcançados atingiram as metas propostas, confirmando o 
estudo comparado da literatura e a estética da recepção como estratégias capazes de estimular e 
promover o gosto e a competência leitora no ensino de nível médio. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LOURDES APARECIDA POSER SCOBAR 
Orientador: José Carlos da Costa - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ensino de literatura: concepções e práticas 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Literatura e ensino, Estética da recepção, Literatura comparada, representação 
do feminino, Machado de Assis, 
Resumo: Identificar as relações de poder que abrangem a construção do feminino no século XIX, 
como paralelo de comparação ao início do século XXI, incluindo estratégias para resolver 
diferentes leituras que envolvam a recepção da obra pelo leitor, compreender a Literatura 
Comparada como um campo interdisciplinar, cujos praticantes estudam literatura 
transversalmente às fronteiras nacionais, ao tempo, às línguas, aos gêneros, aos limites entre a 
Literatura e as demais artes, especialmente por possibilitar a compreensão dos termos do enredo 
do romance e do ambiente no qual está inserida a personagem eleita para este estudo: Capitu. 
Observar como a obra literária é rica de possibilidades de percepções de um dado contexto, de 
uma dada época, através de suas representações dos modos, costumes, ideologias e imaginário 
de uma época e por isso suas ideias não são presas a uma cronologia, a uma temporalidade. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUCÉLIA LOPES GARBO 
Orientador: Kelly Priscilla Loddo Cezar - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GÊNERO TEXTUAL CINEMA E SUA IMPORTÂNCIA NO ENSINO E APRENDIZAGEM 
DA LEITURA 
Tema: ENSINO APRENDIZAGEM DA LEITURA 
Palavras-chave: GÊNERO TEXTUAL CINEMA E SUA IMPORTÂNCIA NO ENSINO E 
APRENDIZAGEM DA LEITURA 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de um processo de intervenção 
pedagógica que teve como norte o uso do gênero textual para o ensino e aprendizagem da 
leitura. Os referenciais teóricos que subsidiaram essa proposta no que se refere ao ensino e 
aprendizagem de leitura foram: Antunes (2003), Orlandi (1999), Solé (1998) e na temática 
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específica cinema utilizou-se Napolitano (2015). A escolha pelo gênero cinema se justifica pelos 
alunos passarem a ter contato com as narrativas reais ou fictícias, apresentadas na linguagem 
audiovisual, auxiliando dessa forma no aprendizado de leitura. A pesquisa contou com 30 
educandos do ensino fundamental do município de Curitiba-PR. A metodologia adotada foi a 
pesquisa-ação. A coleta de dados foi organizada da seguinte forma: 1) aplicação de questionários 
a fim de verificar a forma como os educandos realizam e compreendem as práticas leitoras e as 
estratégias de leitura em sala de aula, 2) exibição das animações Divertida Mente e Coraline e o 
Mundo Secreto, 3) realização de debates, leituras, análises direcionadas e por fim rodas de 
conversa com o intuito de verificar os conceitos antes e depois do processo de intervenção com o 
gênero cinema. O processo de intervenção foi realizado durante os meses de fevereiro a julho 
com duração de trinta e duas aulas de Língua Portuguesa. Os resultados evidenciaram que os 
educandos compreenderam a necessidade e a importância de saber usar as estratégias de 
leitura, de forma significativa e ao mesmo tempo, conseguiram relacionar e estabelecer as 
informações lidas com os conhecimentos que já possuíam via gênero cinema. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUCÉLIA LOPES GARBO 
Orientador: Kelly Priscilla Loddo Cezar - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sequência Didática para o Gênero Textual Cinema e sua importância no ensino e 
aprendizagem de leitura 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Cinema, Leitura, Ensino e Aprendizagem 
Resumo: O projeto compreende a elaboração de uma Sequência Didática para o gênero textual 
cinema e sua importância no ensino e aprendizagem de leitura, para os sextos anos do Ensino 
Fundamental do Colégio em que será implementado. A Sequência Didática apresentará as 
práticas discursivas da leitura a partir do uso do cinema como recurso metodológico. Objetiva 
também a reflexão sobre as estratégias de leitura usadas em sala pelo professor de Língua 
Materna. A fundamentação deste projeto está pautada em autores como Irandé Antunes, Izabel 
Solé, Eni Pulcinelli Orlandi e Marcos Napolitano que aborda a questão do uso do cinema em sala. 
Nesse sentido, a Unidade Didática apresenta atividades que proporcionam uma reavaliação do 
trabalho com a leitura nos sextos anos, a aprendizagem e consequentemente a formação de 
leitores. Pretende-se desenvolver estas atividades com o intuito de repensar a prática de leitura 
principalmente com os alunos que saem do quinto ano e ingressam nos sextos anos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUCÉLIA SEMENSATO 
Orientador: Nívea Rohling da Silva - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ESCRITA E A REESCRITA DE TEXTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR DO 
GÊNERO DIÁRIO PESSOAL 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua 
Palavras-chave: Gênero Diário Pessoal, Escrita e Reescrita, Língua Portuguesa, 
Resumo: O presente artigo discute os resultados do Projeto de Implementação Pedagógica: A 
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escrita e a reescrita de textos no ensino fundamental: uma elaboração didática do gênero diário 
pessoal, desenvolvido em uma turma de 6º ano do ensino fundamental no Colégio Estadual 
Antônio Lacerda Braga, no município de Colombo - PR, no período de março a julho do ano de 
2017. A implementação da prática de escrita e reescrita teve como objetivo possibilitar a 
apropriação das convenções da escrita de alunos do ensino fundamental a partir de práticas de 
leitura, escrita e reescrita de diferentes gêneros discursivos, observando os diferentes usos de 
linguagem em relação a determinados contextos interlocutivos com enfoque no gênero textual 
diário pessoal. O conteúdo proposto foram práticas de leitura, interpretação, produção, escrita e 
reescrita, por meio de atividades organizadas em uma sequência didática que escolheu o diário 
pessoal como objeto desse projeto. As situações planejadas permitiram a apropriação por parte 
dos alunos de práticas de leitura, escrita e reescrita, analisando os aspectos linguísticos, bem 
como as regularidades do gênero textual em tela; o efeito das condições de produção do discurso 
na construção do texto e de seu sentido. Nesta proposta, coube ao professor propiciar a leitura, a 
escrita e a reescrita, de maneira contextualizada, frente ao seu papel de mediador do 
conhecimento científico. Para a reflexão desse tema, apoiamo-nos nos conceitos relativos à 
linguagem, propostos pelo Círculo de Bakhtin (1997), quanto às concepções de escrita, reescrita 
e avaliação de textos em Menegassi (2010) e Ruiz (1998). 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUCÉLIA SEMENSATO 
Orientador: Nívea Rohling da Silva - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A escrita e a reescrita de textos no ensino fundamental: uma elaboração didática do 
gênero diário pessoal 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua 
Palavras-chave: Gêneros Discursivos, Escrita, Reescrita, Diário 
Resumo: A presente unidade didática propõe atividades acerca da leitura, produção textual 
escrita e reescrita no processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, 
instrumentalizada a partir do gênero discursivo Diário com enfoque nas práticas de relato pessoal. 
Tem como objetivo atender às necessidades dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, 
do Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga, município de Colombo - PR, que evidenciam 
dificuldades no que se refere à apropriação de práticas de leitura, e com isso o trabalho com a 
escrita é também afetado. Diante disso, propõe-se potencializar a reflexão sobre os diferentes 
usos da leitura e da escrita em diferentes gêneros discursivos por meio de atividades articuladas. 
A proposta assume a concepção interacionista de linguagem proposta pelas Diretrizes 
Curriculares de Língua Portuguesa do Paraná e tem como unidade de ensino e aprendizagem o 
texto visto como enunciado na concepção bakhtiniana. Do ponto de vista metodológico, adota-se 
a abordagem qualitativa-interpretativista (MINAYO, 2010). Assume-se a orientação metodológica 
de Lopes-Rossi (2002) e Rodrigues (2008) acerca do trabalho com as práticas de leitura e escrita 
a partir de atividades de linguagem integradas a partir da noção de gêneros discursivos. Além 
disso, será dada ênfase no trabalho com a reescrita de textos com vistas à apropriação das 
convenções da escrita a partir dos estudos de Menegassi (2001); Ruiz (1998) e Serafini (1994). 
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Etapa: Artigo 
 
Título: ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICA DOS GÊNEROS TEXTUAIS VEICULADOS NAS 
REDES SOCIAIS E SUA APLICABILIDADE PEDAGÓGICA NO ENSINO MÉDIO: LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Gêneros Textuais, ADC, Língua Portuguesa, 
Resumo: Esta pesquisa teve por objetivo apresentar uma proposta de intervenção pedagógica 
tendo a Análise do Discurso Crítica (ADC) como pressuposto teórico em confluência com a 
perspectiva dos gêneros textuais em sala de aula. A proposta se constitui na criação de uma 
sequência didática para o ensino de língua portuguesa a partir das ações desenvolvidas no 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, sobretudo do Projeto de Intervenção 
Pedagógica, da Produção Didático-Pedagógica, da Implementação do Projeto Pedagógico na 
Escola e as contribuições das discussões do Grupo de Trabalho em Rede - GTR. Para atender ao 
objetivo posto neste artigo, optou-se pela pesquisa exploratória de campo. Contamos com 60 
alunos que estavam regularmente matriculados no terceiro ano do Ensino Médio de uma escola 
pública do município de Curitiba-PR. A coleta de dados ocorreu em dois grandes momentos: a 
execução da sequência didática criada e uma aplicação de um questionário-pesquisa sobre o 
processo de desenvolvimento da sequência didática aplicada. A análise dos dados do processo 
de intervenção - aplicação da sequência didática - o envolvimento e a produção dos alunos no 
período investigado. Os resultados evidenciaram que quanto ao processo de intervenção 
pedagógica com ADC, proporcionou aos participantes um amplo interesse em debater os 
conceitos e proposições diversas no âmbito dos gêneros textuais veiculados nas redes sociais do 
momento promovendo questionamentos significativos que culminaram no bom desempenho dos 
alunos quanto ao entendimento do tema. Os dados resultados dos questionários sobre a 
positividade da aplicação foram acima de cinquenta por cento em todos os itens investigados. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUCÉLIO HELDER CHERUBIM 
Orientador: Kelly Priscilla Loddo Cezar - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICA: TRABALHANDO COM GÊNEROS TEXTUAIS 
VEICULADOS NAS REDES SOCIAIS 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Análise do Discurso, Análise Crítica, Língua Portuguesa, Gêneros Textuais, 
Resumo: Unidade Pedagógica que tem como objeto a análise do discurso crítica de gêneros 
textuais veiculados nas redes sociais, direcionada ao trabalho pedagógico com professores do 
Ensino Médio. 
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Título: Discutindo gênero no âmbito escolar: as nuances das personagens femininas de Jorge 
Amado no contexto histórico-social da obra Gabriela, Cravo e Canela 
Tema: Literatura e Escola Concepções e Práticas 
Palavras-chave: Gênero, Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela 
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 Barão do Cerro Azul, com 
professoras e funcionárias, com intuito de debater e refletir sobre as questões de gênero. A 
relação interdisciplinar se faz com todas as áreas do conhecimento, tanto no ensino médio como 
no fundamental e, ainda, em todas as divisões de serviços da escola. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LÚCIA REGINA MARTINS FERREIRA 
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Discutindo gênero no âmbito escolar: As nuances das personagens femininas de Jorge 
Amado no contexto histórico-social da obra Gabriela, Cravo e Canela 
Tema: Literatura e Escola Concepções e Práticas 
Palavras-chave: Gênero, Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela 
Resumo: Este projeto pretende expor as questões de gênero por meio das condições de vida das 
personagens femininas em Jorge Amado e suas superações ou não, levando em consideração o 
contexto histórico-social da época de ouro do cacau e a ideologia da dominação, visto que o autor 
usava o poder da literatura para denunciar os problemas sociais, econômicos, políticos, como a 
desigualdade, injustiça, a crueldade dos coronéis, além de retratar a mulher nordestina como 
nenhum outro autor. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUCIANA BATISTA MOREIRA 
Orientador: Érica Danielle Silva - IES: FECEA 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS DE LEITURA A PARTIR DE GÊNEROS 
AUDIOVISUAIS 
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Gêneros audiovisuais, Análise do discurso, 
Resumo: Este artigo objetiva relatar os resultados da implementação da Produção didático-
pedagógica sobre as práticas de leitura em sala de aula que considerou diversos gêneros 
discursivos, com maior ênfase nos audiovisuais, buscando viabilizar e contextualizar as práticas 
de leitura num processo linguístico-discursivo da linguagem. Quanto aos fundamentos teóricos, foi 
pautado por reflexões de Eni Pulcinelli Orlandi que trabalha com a Análise de Discurso na 
vertente materialista. Tal estudo deu-se por elaboração de um Plano de Trabalho Docente com 
encaminhamentos metodológicos de aplicação de conteúdos direcionados aos alunos dos 8º anos 
A, B e C do Colégio Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado - Apucarana- Pr., onde foi 
desenvolvido o referido projeto. Ao fundamentar as práticas pedagógicas de leitura na perspectiva 
discursiva queremos formar um aluno que reconheça os jogos de poder e domínios ideológicos 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_uel_luciareginamartinsferreira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_uel_luciareginamartinsferreira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_uel_luciareginamartinsferreira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_uel_luciareginamartinsferreira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_unespar-apucarana_lucianabatistamoreira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_unespar-apucarana_lucianabatistamoreira.pdf


que perpassam os sujeitos de forma consciente ou inconsciente e que entendam que não há 
leituras no vazio, que sempre se lê a partir de uma posição. Todo o trabalho foi realizado em nove 
etapas, que se desdobraram em 63 horas de trabalho com os alunos. Os materiais pedagógicos 
utilizados foram reportagens, entrevistas escritas e em vídeos, documentários, cordéis, músicas, 
revistas, trailers, biografias, cenas fílmicas, clipes de músicas, poemas e charges. Como recursos 
materiais utilizamos a reprodução de material escrito, recursos multimídia, quadro, cadernos, 
celulares, laboratório de informática, internet, som e iluminação. Para a finalização do projeto 
realizamos uma Mostra de Talentos, onde os alunos apresentaram releituras da música/do filme 
trabalhados. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUCIANA BATISTA MOREIRA 
Orientador: Érica Danielle Silva - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gêneros audiovisuais e práticas de leitura 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: leitura, gêneros audiovisuais, interação, análise de discurso 
Resumo: Esta pesquisa-ação objetiva trabalhar as práticas de leitura em sala de aula utilizando-
se de diversos gêneros discursivos, com maior ênfase nos audiovisuais, na tentativa de viabilizar 
e contextualizar as práticas de leitura num processo de interação social da linguagem. 
Consequentemente, a leitura tem por foco a compreensão das condições de produção do texto e 
sua relação intertextual e interdiscursiva. Quanto aos fundamentos teóricos, a pesquisa se 
desenvolve por reflexões de Eni Pulcinelli Orlandi que trabalha com a Análise de Discurso na 
vertente materialista. Tal estudo dá-se por elaboração de um plano de trabalho docente com 
encaminhamentos metodológicos de aplicação de conteúdos direcionados aos alunos do 9º ano 
do Colégio Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, onde será aplicado o referido projeto. 
Nesse sentido, o que pretendemos ao fundamentar as práticas pedagógicas de leitura na 
perspectiva discursiva é formar um aluno que se reconheça num mundo real, em que jogos de 
poder e domínios ideológicos perpassam todos os sujeitos de forma consciente ou inconsciente e, 
entendendo que não há leituras no vazio, que sempre lemos a partir de uma posição. Assim, tecer 
relações interativas em sala de aula possibilita desenvolvermos um leitor que saberá ler e 
interpretar de acordo com a posição de sujeito com a qual se identifica e compreenderá os 
recursos linguísticos e visuais que materializam ideologias e constroem sentidos sobre as 
relações sociais a que ele está exposto. Esse sujeito-aluno tem a oportunidade, assim, de se 
atentar aos mecanismos de acesso e de silenciamento do conhecimento, podendo até mudar sua 
história. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUCIANE ROCHA 
Orientador: SANDRO ADRIANO DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Um novo olhar para o conto de mistério 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
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Palavras-chave: Conto, Mistério, Leitura, Interação, Socialização, 
Resumo: O presente artigo apresenta o resultado da implementação das atividades constantes 
no projeto de intervenção pedagógica: Um novo Olhar para o Conto de Mistério, direcionado aos 
alunos do 8° ano, do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Dom Bosco ,do município de 
Mariluz/PR, cujo foco central foi o de promover e encaminhar a leitura e a interpretação do conto 
de mistério: O gato preto , de Edgar Allan Poe, dentro de uma dinâmica participativa e coletiva em 
sala de aula, visando contribuir para a formação de leitores autônomos e críticos no meio 
educacional e social. Justificou-se trabalhar o gênero conto, por ser uma narrativa breve e 
resumida, sendo fator de atração e promoção à prática da leitura menos formal e mais interativa, 
com vistas à socialização entre alunos e professor, no sentido de fomentar a capacidade 
argumentativa, intuitiva e reflexiva do aluno junto aos estudos do cotidiano escolar. Aqui será 
descrito o processo de condução da leitura, mediante a análise e reflexão do embasamento 
teórico do tema de estudo, associadas à observação da postura e envolvimento dos alunos frente 
às atividades desenvolvidas e direcionadas para encaminhar a leitura do gênero conto de mistério 
em sala de aula. Dessa forma, buscou-se aqui, mostrar os resultados e as possibilidades 
pedagógicas alcançadas durante o processo de trabalho por meio da leitura e, assim, contribuir 
com a prática docente, de forma que os alunos não sejam simplesmente receptores dos 
conteúdos e sim sujeitos da ação no mundo da leitura e do ensino-aprendizagem da Língua 
Portuguesa. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUCIANE ROCHA 
Orientador: SANDRO ADRIANO DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Um novo olhar para o conto de mistério 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Conto de Mistério, Aluno-leitor, Interação, 
Resumo: Esse trabalho objetiva desenvolver e encaminhar a leitura e interpretação do conto de 
mistério: O gato preto, de Edgar Allan Poe, dentro da dinâmica participativa e coletiva em sala de 
aula, visando contribuir para a formação de leitores autônomos e críticos no meio social e 
educacional. Justifica-se trabalhar com esse gênero por ser uma narrativa breve e resumida, 
sendo um fator de atração à leitura; sendo o gênero mistério um enigma a ser desvendado, vai 
colaborar para desenvolver a capacidade argumentativa, intuitiva e reflexiva do leitor sobre seu 
enredo e ainda transportá-lo ao mundo da imaginação. A proposta de trabalhar tal narrativa é a de 
direcionar uma leitura que surpreenda e fascine o aluno e conduza a essa prática no cotidiano 
escolar e fora dele. A metodologia terá abordagem qualitativa, utilizando-se de práticas e ações 
que promovam a interação no processo da leitura, a reflexão e socialização das ideias e opiniões 
dos alunos dentro desse processo, por meio das seguintes atividades: sondagem diagnóstica: o 
que é um conto de mistério, com pesquisa; projeções de imagens, exercícios de fixação, hora da 
leitura: individual e em círculo; reescrita e ilustração; dinâmicas como: jogo de baralho do conto, 
paródia, representação cênica, exposição com o varal do conto; produção textual (miniconto), oral 
e artística. Espera-se com essa intervenção pedagógica, conduzir a leitura a partir de uma prática 
em que os alunos não sejam simplesmente receptores dos conteúdos e sim sujeitos da ação 
dentro da leitura e do ensino-aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUCILENE PEREIRA DA SILVA 
Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O resgate e a valorização da cultura e história afro brasileira 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Contos africanos, Cultura afro brasileira, Literatura, Oralidade 
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de trabalhar a pluralidade cultural do nosso país, dando 
ênfase a cultura afro brasileira, pois os africanos, trazidos para o Brasil, vieram de diversas 
regiões da África e trouxeram consigo suas diversidades culturais, isso tornou o Brasil um país 
multicultural, por isso faz se necessário o Conhecimento da história da África. Através dos contos 
oriundos da oralidade, faremos um auto reconhecimento da nossa história enquanto afros 
descendentes, os textos nos levarão a um mergulho no mundo imaginário das lendas, fábulas e 
mitos, da África subsaariana, cuja cultura, ronda a história dos brasileiros, quer sejam brancos ou 
negros. As atividades proporcionaram um debate sobre o ensino aprendizagem de leitura no 
Ensino Fundamental, sondaremos o horizonte de expectativa de nossos alunos para que possam 
proporcionar a ampliação e ruptura desse horizonte. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUCILENE PEREIRA DA SILVA 
Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O resgate da cultura e história afro brasileira e africana 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Contos africano, Cultura afro brasileira, Implementação da lei 10,639/03, 
oralidade 
Resumo: O trabalho com os contos africanos e afro-brasileiros tem o objetivo de resgatar e 
valorizar a cultura afro-brasileira e contemplar a lei 10.639/2003, que torna obrigatório o estudo da 
história e da cultura afro-brasileira e africana. Por meio da leitura de contos africanos, 
conheceremos alguns costumes e como essas tradições culturais, fortemente vinculados à 
oralidade chegaram até nós. Conheceremos as histórias que rondam a África Negra, região de 
onde foram trazidos os negros, para o Brasil, para serem escravizados. Esses contos emergem 
da ancestralidade africana e o contato com história que nos influenciaram. Certamente a leitura 
proporcionará ao leitor chance desvelar mundos sobrenaturais, repletos de imaginação e mitos. 
Trabalhar literatura como construção da identidade do povo brasileiro é fazer uso de um 
instrumento no qual podemos determinar o horizonte de expectativa do nosso aluno, atendê-lo e, 
ademais, proporcionar-lhe a ruptura e o questionamento desse horizonte e, por fim, ampliá-lo com 
novos saberes sistematizados. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Multiletramentos e as Novas Tecnologias de informação e Comunicação nas práticas de 
leitura e escrita da Educação Básica 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Mídias-sociais, Multiletramentos, Multimodalidade, Tecnologia 
Resumo: Este artigo é resultado da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica 
Multiletramentos e as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação nas práticas de leitura e 
escrita da Educação Básica e foi desenvolvido junto aos estudantes de 9º. Ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Elias Abrahão EFM, no município de Quatro Barras, Este 
trabalho teve como objetivo principal analisar as práticas de letramentos em contextos 
multissemióticos desse grupo. Demonstrando a importância de reavaliar os discursos com as 
práticas docentes presentes na escola, associando a leitura das mídias digitais sociais ao 
desenvolvimento do letramento crítico, o que levou a produção de novos saberes e sentidos. Este 
artigo ancora-se teoricamente em estudos sobre letramentos em Kleiman (2002, 2006 e 2007), 
sobre multiletramentos em (Rojo 2009, 2013) e sobre linguagem online em Barton e Lee (2015). O 
enfoque da análise centra-se em aspectos multimodais e multissemióticos avaliados nas práticas 
de leitura e escrita dos estudantes participantes do projeto. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUCINÉIA PAVÃO SANTIAGO 
Orientador: Nívea Rohling da Silva - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Multiletramentos e as Novas Tecnologias de informação e Comunicação nas práticas de 
leitura e escrita da Educação Básica 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Multiletramentos, Multissemiose, Gêneros discursivos, Mídias digitais, 
Significação, 
Resumo: Este Caderno Pedagógico tem como objetivo propor atividades que contemplem 
práticas de leitura e escrita de textos multissemióticos para estudantes de 9º. Ano, do Colégio 
Estadual Elias Abrahão, em Quatro Barras, a fim de ampliar as práticas de letramentos em 
contextos multissemióticos desse grupo. Pretendemos propor atividades que levem a mudanças 
na prática docente e discente, associando a leitura das mídias digitais sociais ao desenvolvimento 
do letramento crítico concernente à produção de saberes e sentidos. O presente Caderno 
Pedagógico ancora-se teoricamente em estudos sobre letramentos, multiletramentos, gêneros 
discursivos e linguagem online (ROJO, 2009, 2013, 2015; DIAS, 2012; ARAÚJO; LEFFA, 2016). 
As atividades propostas enfatizam a análise de aspectos multimodais e multissemióticos em 
textos contemporâneos para desenvolver práticas de leitura e de escrita situadas. O foco da 
produção escrita dos estudantes serão os gêneros conto e microconto. Por fim, as atividades 
sugerem a socialização dos trabalhos produzidos pelos estudantes, para que o conhecimento 
construído seja exposto para toda a comunidade escolar. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: CONTOS FANTÁSTICOS: Dos Clássicos aos Contemporâneos 
Tema: Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Compreensão, Interpretação, Conto Fantástico, Realismo, 
Resumo: Este artigo é resultado do trabalho elaborado no ano de 2016/2017 no curso do PDE - 
PR, que teve como tema de estudo a Leitura Literária, partindo do princípio da necessidade em 
despertar nos educandos o interesse pela literatura, compreendendo o ato de ler, como um 
aspecto primordial em relação ao aprendizado. Verifica-se o interesse dos educandos menores 
em ouvir histórias de fantasmas, monstros, bruxas, dragões, mas quando estão um pouco mais 
maduros, perdem o interesse pela mesma. Diante desta constatação, a problematização 
mobilizadora deste trabalho foi: Por que os alunos sentem-se tão entediados diante da leitura? 
Seria possível despertar nos alunos o hábito da leitura, através da Literatura Fantástica? O 
trabalho teve como propósito desenvolver de maneira prazerosa e com fundamentação histórica a 
importância do Gênero Literário Contos Fantásticos. Percebeu-se a necessidade de compreender 
a importância da leitura como um aspecto primordial em relação ao aprendizado, ampliando assim 
sua concepção de mundo. A explanação foi feita junto aos alunos do 8º ano do Curso 
Fundamental do Colégio Estadual D. Alberto Gonçalves - Palmeira/PR. A metodologia utilizada foi 
de intervenção propondo contribuições na prática de leitura no interior da escola. Os resultados 
concretos do trabalho proposto foram obtidos através de leituras, análises, debates e produção de 
materiais didáticos, por parte dos alunos, da importância do Fantástico no interesse pela leitura. 
Na perspectiva de atingir esta meta é que se desenvolveram desde o Projeto de Pesquisa, 
Material Didático Pedagógico, Implementação do projeto na Escola até o presente Artigo Final. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUIZA MARI BARLETTA MALUCELLI 
Orientador: Silvana Oliveira - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONTOS FANTÁSTICOS: Dos Clássicos aos Contemporâneos 
Tema: Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Compreensão, Interpretação, Conto Fantástico, Realismo 
Resumo: Esta Unidade Didática é parte integrante do projeto de intervenção pedagógica da 
disciplina de Língua Portuguesa, vinculada ao - Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 
2016. A proposta aqui apresentada tem o objetivo de desenvolver a habilidade de leitura literária 
por meio da experiência com textos ditos não realistas. Nossa opção por escolher contos de uma 
tradição não realista, dita fantástica, se deve ao fascínio que o universo do sobrenatural exerce 
sobre a imaginação em todas as faixas etárias. A experiência de leitura proposta consiste na 
apresentação de contos fantásticos da tradução brasileira e estrangeira, de modo a oportunizar a 
leitura compreensiva e interpretativa desses textos. Nossos objetivos podem ser descritos a partir 
do interesse em compreender a importância da leitura como um aspecto primordial em relação ao 
aprendizado, de modo a ampliar a concepção de mundo do aluno leitor. Acreditamos, assim, que 
esta Unidade Didática poderá despertar no aluno o interesse pela leitura proporcionando-lhe um 
convívio estimulante com a mesma; formar leitores competentes capazes de escrever com 
eficácia; ampliar o conhecimento sobre diversas culturas desenvolvendo vocabulário, escrita e 
oralidade; despertar a imaginação e a criatividade; identificar as características do Gênero 
Literário Contos Fantásticos e propiciar reflexões aprofundadas sobre este Gênero e sobre a 
realidade do mundo no qual o aluno está inserido. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUSVANETE COLONHESE PANICE 
Orientador: Patrícia Ormastroni Lagallo - IES: FECEA 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Gênero Conto na Formação do Leitor Crítico: Redefinindo o Valor do Idoso na Vida dos 
Educandos 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Contos, Leitura, Escrita, Valorização ao Idoso, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados da implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica A leitura do gênero conto na formação do leitor crítico: redefinindo o valor 
do idoso na vida dos educandos, como parte do trabalho do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED-PR), cuja Produção 
Didático-Pedagógica apresentada em forma de Unidade Didática foi aplicada em 39 horas-aula de 
Língua portuguesa com os alunos do sétimo ano, no Colégio Estadual Jandaia do Sul - Ensino 
Fundamental, Médio e Profissional, no município de Jandaia do Sul-PR. A proposta de trabalho 
emergiu das necessidades, vivenciadas em sala de aula, de despertar o interesse dos educandos 
pelo texto literário e pela escrita, e de abordar a valorização do idoso. Para isso, selecionamos 
cinco contos para trabalhar de forma concomitante a capacidade de letramento e o senso de 
solidariedade para com o idoso. Nossa perspectiva teórica é a de Bakhtin, pois partimos do 
conhecimento prévio adquirido pelos educandos no seu grupo social para então ampliá-lo a partir 
da vivência do educando proporcionada pelo projeto. Os resultados obtidos evidenciaram que é 
possível: haver um interesse maior pela leitura e escrita quando o gênero em questão é 
trabalhado em sala de aula e quando seu tema é explorado e vivenciado pelos alunos; permitir um 
olhar mais generoso e humanizado para com os idosos, sejam eles parentes dos alunos e/ou 
idosos do asilo da comunidade local; uma ação pedagógica prazerosa e gratificante para todos os 
envolvidos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUSVANETE COLONHESE PANICE 
Orientador: Patrícia Ormastroni Lagallo - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Leitura do Gênero Conto na Formação do Leitor Crítico:Redefinindo o Valor do Idoso na 
vida dos Educandos 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Contos,Leitura,Escrita, Valorização ao Idoso, 
Resumo: Esta produção didática de Língua Portuguesa destinada aos alunos do 7° ano do 
Ensino Fundamental, acerca do gênero conto, objetiva despertar o interesse dos educandos pelo 
texto literário e pela escrita, abordando, também, a valorização do idoso. Para tanto, engloba 
contos pré-selecionados, fazendo-os refletir de forma crítica sobre a intolerância à terceira idade. 
Os contos serão trabalhados de acordo com a perspectiva de Bakhtin, utilizando o conhecimento 
prévio adquirido pelos educandos no seu grupo social, que será ampliado durante toda a sua 
existência em um processo ininterrupto de construção. Com isso, estarão aprimorando sua 
capacidade de letramento, uma das necessidades vivenciadas em sala de aula e, ainda o senso 
de justiça e solidariedade para com os idosos. Os educandos também terão a oportunidade de 
assistir a três vídeos sobre esse tema. Após uma visita monitorada ao asilo, eles também terão 
novas concepções sobre a velhice. Já sensibilizados e com os saberes reelaborados acerca da 
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importância do cuidado para com o idoso, reescreverão um novo final para os contos, deixando 
em evidência uma nova postura frente a essa temática. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUZIA APARECIDA BORGES RAVANELI 
Orientador: CARLA KUHLEWEIN - IES: FECEA 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Leitura e Reescrita de Fábulas pelo Universo de Valores 
Tema: Ensino Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Fábula, Valores, Reescrita, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação da produção didática do trabalho 
de PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria Estadual de Educação do 
Paraná-SEED), aplicada no Colégio Estadual Rui Barbosa - Ensino Fundamental e Médio, com 
alunos do 6º ano do Ensino em Tempo Integral, acerca da formação e valorização de atitudes a 
partir da leitura e reescrita de fábulas, numa visão moderna, contemplando o universo dos valores 
humanos. Sendo assim, foi desenvolvido, através da pesquisa de campo com o 6º ano da referida 
escola e da pesquisa bibliográfica, dentre os diferentes autores que deram subsídios teóricos para 
o trabalho, um estudo sobre o gênero fábula, bem como demais conteúdos de Língua Portuguesa, 
ou seja, leitura, escrita, interpretação e reescrita sob uma visão moderna, norteada especialmente 
pela teoria de Bakhtin no que diz respeito ao dialogismo, permitindo assim, abordar com os alunos 
o aspecto funcional da língua e o seu uso aplicado ao texto, valorizando os conhecimentos 
linguísticos através da prática da leitura, da oralidade e da escrita. Dessa forma foi possível 
oportunizar aos alunos o aprimoramento dos conhecimentos linguísticos e discursivos, 
compreendendo que, no contexto sócio histórico, a palavra ganha significado conforme a trama 
social e, diante disso, poderem interagir com todos os discursos que os cercam, especificamente 
com o cenário político que está atrelado a uma crise em que ações de impunidade na dimensão 
da sociedade geram a destituição da confiança do povo. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: LUZIA APARECIDA BORGES RAVANELI 
Orientador: CARLA KUHLEWEIN - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Leitura e Reescrita de Fábulas pelo Universo de Valores 
Tema: Ensino Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Fábula, Valores, Reescrita, 
Resumo: Esta Unidade Didático-Pedagógica integra o PDE, Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Estado do Paraná, a respeito da Leitura e reescrita de Fábulas pelo Universo de 
Valores e será implementado em um Colégio Estadual, do Município de Jandaia do Sul, com 
alunos de 6º ano do Ensino em Tempo Integral. Propõe-se desenvolver, por meio da pesquisa-
ação, o estudo do gênero discursivo fábula com ênfase na leitura e escrita, pelo fato de este 
apresentar situações cotidianas repletas de sabedoria e valores morais. Ao propor um trabalho na 
perspectiva dos gêneros discursivos, à luz de preceitos bakhtinianos alicerçados em teóricas de 
autores renomados como Thiollent (2011), Thamos (2015), Santos; Oliveira (2015), Paraná (2008) 
entre outros, é possível considerar que as fábulas exercem um poder de atração sobre os alunos, 
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por serem leituras curtas e divertidas e as narrativas mencionarem valores como: prudência, 
justiça, amor, honestidade, que podem ser vivenciados por meio da leitura nos mais diversos 
ambientes sociais. Nessa perspectiva, o presente trabalho enfoca um aporte dinâmico, composto 
por uma linguagem ideacional, interpessoal e textual que oportunizará uma constante reflexão 
sobre os valores morais e sociais, essenciais para a formação do aluno, pautada nos princípios da 
ética e da cidadania no meio onde todos estão inseridos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MANOEL CARLOS DOS SANTOS 
Orientador: Rogério Caetano de Almeida - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INCENTIVO À LEITURA E INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LITERÁRIO POR MEIO DA 
LITERATURA COMPARADA 
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Literatura, Comparativismo, Plurissignificação do texto Literário, 
Resumo: O presente artigo pretende apresentar os resultados decorrentes da aplicação do 
Projeto de Intervenção Pedagógica Leitura e Interpretação do Texto Literário Por Meio da 
Literatura Comparada aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. A proposta de se trabalhar a 
análise literária em sala de aula, com alunos do 9º ano do ensino fundamental, norteia-se pela 
necessidade de que esta abordagem seja feita de maneira frequente com os alunos. Desta forma, 
conseguirá analisar com maior facilidade a multiplicidade de interpretações possíveis da 
linguagem literária. Através da análise de contos da literatura fantástica, leitura breve e preferida 
pela maioria dos adolescentes, pretende-se que este exercício de aprendizagem seja de fácil 
aceitação por parte dos educandos. Segundo as Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa, o 
embasamento norteador para a aplicação deste projeto e que melhor facilita a aprendizagem, 
além de ser mais didático é o Método Recepcional. A associação da leitura de contos fantásticos, 
a análise das várias possibilidades interpretativas e a curiosidade pelo insólito, inusitado que tal 
gênero desperta e a comparação entre eles, suscitará em uma atividade prazerosa e instigante. É 
importante salientar que um texto literário está em constante modificação e que depende de cada 
leitor ouvir, absorver e o transformar em uma nova obra. Um novo texto para outro leitor e, 
consequentemente, uma nova transformação. Sendo assim, ele nunca está acabado e necessita 
sempre deste processo para que cumpra a sua função de agente crítico por meio da criatividade 
de cada leitor. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MANOEL CARLOS DOS SANTOS 
Orientador: Rogério Caetano de Almeida - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: INCENTIVO À LEITURA E INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LITERÁRIO POR MEIO DA 
LITERATURA COMPARADA 
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Literatura, Fantástico, Maravilhoso, 
Resumo: O ensino da literatura em sala de aula tem se pautado, principalmente no ensino 
fundamental, a análise de recursos gramaticais. A literatura, por sua possibilidade múltipla de 
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interpretações, deve ser aprofundada fazendo com que o aluno perceba e faça uma leitura de 
acordo com sua visão de mundo, ou seja, uma interpretação individual. Para que isto aconteça, é 
preciso que despertemos no aluno a curiosidade característica do adolescente e, para isto, o 
trabalho abordando contos fantásticos pode ser uma alternativa produtiva. Visto que o jovem 
nesta faixa etária, do 9º ano fundamental, na maioria das vezes, gosta do inusitado, diferente, e 
essa é uma peculiaridade do fantástico na literatura. De acordo com Todorov, o fantástico precisa 
da cumplicidade do leitor, que não vai questionar se o que está vendo é real ou não, que hesite 
entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos fatos. No modelo narrativo em 
análise é comum encontrarmos narrativas macabras com intenção de criar o medo e despertar a 
imaginação do leitor. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARA REGINA FERREIRA MATOS DROSDEK 
Orientador: MILENA RIBEIRO MARTINS - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Leitura e biblioteca: Um desafio a ser enfrentado no Ensino Fundamental 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Biblioteca, Letramento, Formação de leitores 
Resumo: Este artigo visa propiciar a reflexão de professores e mediadores de leitura, quanto à 
formação de leitores críticos, que saibam não apenas compreender e interpretar um texto, mas 
que também saibam escrever de maneira clara e coerente. A leitura será efetivada através de 
contos folclóricos, do livro Contos Tradicionais do Brasil do autor Luís da Câmara Cascudo. Para 
isso o espaço da biblioteca deve ser valorizado como um lugar receptivo, que permita a 
preparação do aluno para todo tipo de leitura e que não lhes imponha ideias, imagens e histórias, 
mas que lhes mostre um caminho de como refletir sobre a leitura. Fazer uso da biblioteca, além 
de outros espaços, permitindo a formação de leitores competentes, críticos e reflexivos, 
aprofundando seus conhecimentos para criar e transformar o futuro. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARA REGINA FERREIRA MATOS DROSDEK 
Orientador: MILENA RIBEIRO MARTINS - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Prática de leitura e o uso da biblioteca: Um desafio a ser enfrentado no Ensino 
Fundamental 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Formação de leitores, Letramento, Biblioteca 
Resumo: A seguinte Unidade Didática tem o objetivo de incentivar a leitura, aprimorar as práticas 
de leitura a partir de rodas de leituras de contos do folclorista Luís da Câmara Cascudo. Para que 
haja uma leitura efetiva e uso contínuo das bibliotecas escolares, faz-se necessário o 
desenvolvimento de uma cultura da leitura. Para isso, a proposta de trabalho será direcionada 
para Professores e alunos, através do empenho em conscientizar e valorizar o espaço da 
biblioteca escolar e a leitura. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÁRCIA DE FATIMA MARTINEZ 
Orientador: Ricardo Hiroyuki Shibata - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Violência contra a mulher em alguns contos 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Conto, mulher, violência, 
Resumo: Este artigo expressa as discussões e os resultados da implementação e da confecção 
do Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido pelo Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), nos anos de 
2016 e 2017, vinculado à Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO, tendo como 
tema a violência contra a mulher em alguns contos, inserido na Linha de Estudo Literatura e 
Escola: concepções e práticas. O conceito de Literatura e as práticas pedagógicas a ele 
associadas para a formação de leitores foram efetuadas sob a orientação do Professor Doutor 
Ricardo Hiroyuki Shibata. As discussões tratadas aqui se referem à utilização de contos para 
desenvolver o gosto pela leitura, ressaltando seus valores estéticos nos quais haja temáticas que 
abordem a violência contra a mulher, em sala de aula do 9º ano, do Colégio Estadual de Pato 
Branco. Ao abordar o tema violência contra a mulher representada na literatura - e esta não deixa 
de ser uma maneira de expressar o mundo da realidade - pressupõe-se que a ficção pode 
funcionar como tentativa de oferecer subsídios para o leitor, a fim de que este reflita sobre uma 
possível superação dessa questão social, já que o papel da escola e a função humanizadora da 
literatura atuam no sentido de formar leitores autônomos e capazes de desenvolver uma leitura 
crítica do mundo. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÁRCIA DE FATIMA MARTINEZ 
Orientador: Ricardo Hiroyuki Shibata - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Violência contra a mulher em alguns contos 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas. 
Palavras-chave: Conto, mulher, violência 
Resumo: Esta unidade didática está relacionada ao projeto de intervenção pedagógica: A 
violência contra a mulher em alguns contos cujo objetivo é desenvolver o gosto pela leitura, 
ressaltar seus valores estéticos nos quais haja temáticas que abordem a violência contra a 
mulher. Ela será implementada na turma do 9º ano do Colégio Estadual de Pato Branco. Sua 
composição consta de 32 aulas com base em diversos materiais e quatro contos da literatura 
brasileira: Bar, de Ivan Angelo; Venha ver o pôr do sol, de Lygia Fagundes Telles; Morre 
desgraçado, de Dalton Trevisan; e Esses Lopes, de João Guimarães Rosa. Os contos dão 
suporte ao trabalho, propiciando discussão a respeito de violência contra a mulher e oferecendo 
condições para o estudo de seus elementos estéticos, de modo a apreender neles o tema e o 
gênero. Os contos, disponibilizados ao longo da unidade didática, abordam temáticas relativas à 
estupro, violência psicológica, violência física, violência doméstica. A partir das leituras dos contos 
serão efetuadas interpretações e diversas atividades - entre as quais se destacam leitura, 
exibição de vídeos, debates, análise de mapas, textos, infográficos etc. - que se propõem a 
explorar elementos relacionados à estética literária e à compreensão do tema. Em suma, os 
assuntos abordados e compreendidos esteticamente na esfera da ficção serão trabalhados 
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diversos materiais com informações e dados sobre o assunto para promover a compreensão da 
violência contra a mulher na realidade brasileira. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÁRCIA ELIANE KOCHINSKI 
Orientador: MILENA RIBEIRO MARTINS - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Narrativa de Aventura e a Prática de Leitura e Escrita no Ensino Fundamental 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Habilidade de leitura, Escrita, Letramento Literário 
Resumo: Este artigo aborda a importância da leitura de narrativas ficcionais pelos alunos do 
sexto ano do Ensino Fundamental. Esse gênero contribui para o desenvolvimento de habilidades 
necessárias para a formação de um leitor autônomo, através dos encaminhamentos 
metodológicos realizados em sala de aula, embasados na proposta do Letramento Literário de 
Rildo Cosson. Objetivou-se, com base na produção didático-pedagógica elaborada, através dessa 
experiência de leitura e das atividades realizadas, contribuir para o desenvolvimento ou 
aprimoramento de habilidades, tanto de leitura quanto de escrita, necessárias para a recepção e a 
produção de textos de gêneros variados: narrativa, carta, anúncio publicitário, notícia, cartaz, 
abordando aspectos relevantes no trabalho com cada gênero. A partir da leitura da narrativa de 
aventura James e o Pêssego Gigante, de Roald Dahl (2009), foi percebido que os alunos atraídos 
pelo suspense e humor, pela fantasia e aventura, presentes na obra, sentiram-se interessados e 
despertados para a realização das atividades propostas através da Sequência Expandida. Desta 
forma, o trabalho desenvolvido contribuiu para a formação de uma comunidade de leitores em 
sala de aula, para a externalização da leitura através de diferentes propostas de registro 
construindo estratégias didáticas que possibilitaram o desenvolvimento de habilidades de leitura, 
oralidade e escrita, eixos norteadores da disciplina de Língua Portuguesa. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÁRCIA ELIANE KOCHINSKI 
Orientador: MILENA RIBEIRO MARTINS - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Narrativa de Aventura e a Prática de Leitura e Escrita no Ensino Fundamental 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Letramento Literário, Habilidades de Leitura e Escrita 
Resumo: Esta Unidade Didática objetiva a leitura de narrativas desenvolvendo habilidades 
necessárias para a formação de um leitor autônomo tendo como público-alvo os alunos que 
ingressam na segunda etapa do Ensino Fundamental (6º ano). Intenta dar continuidade ao 
processo de aquisição de habilidades de leitura e escrita como o conhecimento da língua e suas 
capacidades expressivas e artísticas, a construção de significados a partir de conhecimentos 
prévios e das inferências contidas no texto, o exercício do suspense, o estímulo à ampliação dos 
limites do real pelo recurso da fantasia. Se pesquisas apontam diferentes motivos pelos quais os 
alunos não leem e não produzem textos adequadamente, esta produção busca, através dos 
encaminhamentos metodológicos embasados na proposta do Letramento Literário de Rildo 
Cosson, formar uma comunidade de leitores, na qual os diferentes olhares permitam o 
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compartilhamento de conhecimento de experiências de leitura na escola proporcionando uma 
viagem divertida, interessante e emocionante, assim como a satisfação de vivenciar outro espaço 
e tempo, outras experiências e se reconhecer em um personagem. Através dessa experiência de 
leitura e das atividades realizadas, dar condições para que o aluno-leitor aprimore habilidades 
necessárias para a recepção e produção de textos de temáticas e gêneros variados. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÁRCIA MENDES DA FONSECA 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PROPOSTA DE LEITURA DE CONTOS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura de contos, Letramento literário, Proposta pedagógica, 
Resumo: Este artigo tem por objetivo refletir sobre a aplicação de uma proposta pedagógica para 
alunos da primeira série do ensino médio de um colégio estadual, na cidade de Cascavel, estado 
do Paraná, focando a leitura de contos e o letramento literário na Língua Portuguesa. O trabalho 
foi realizado no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). A escolha do 
gênero se deu por este ser curto e atrativo pela estrutura que oferece, possibilitando atividades 
criativas e interativas em pouco tempo. A proposta pedagógica elaborada e aplicada está pautada 
nos pressupostos teóricos de Bordine (1988), Castela (2009; 2011), Lajolo (2001), Moisés (2003), 
Kleiman (2004), Paraná (2008), Cosson (2014), entre outros, que abordam a leitura, o letramento 
literário e práticas que estimulem a curiosidade, a compreensão e valorização da leitura e a 
avaliação dos resultados obtidos em sala de aula, priorizando as competências e habilidades 
leitoras dos educandos. Os resultados foram positivos, pois o material elaborado e aplicado 
despertou a motivação dos alunos, a realização de leituras e o compartilhar sobre os textos lidos. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÁRCIA MENDES DA FONSECA 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PROPOSTA DE LEITURA DE CONTOS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Formação do Leitor, Leitura, Narrativa, Conto, 
Resumo: Durante a prática de docência no contexto escolar do Colégio Estadual Jardim 
Consolata, na cidade de Cascavel, revelou-se que grande parte dos alunos que liam no Ensino 
Fundamental, ao ingressarem no Ensino Médio, demonstram uma certa resistência para lerem os 
textos literários. Pela experiência de trabalhar por muitos anos com alunos do 1° ano do Ensino 
Médio, devido ao legado que a literatura traz e ao dever da escola trabalhá-la, surgiu o desejo de 
trabalhar com contos para estimular o educando a leitura literária, em especial à leitura de contos, 
com atividades variadas de leitura que os levem a perceber, no tempo e no espaço, a 
representação das mudanças sociais e o comportamento humano, as suas diferenças e 
semelhanças, a fim de que possam ainda usufruir do prazer dessa leitura com o despertar do 
interesse e do senso crítico, o qual é construído ao longo da vida. Ao utilizar esses instrumentos, 
espera-se despertar no educando o desejo pela leitura. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÁRCIA RUIZ ALONSO VICARI 
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Fábulas e Contos: caminhos para o aperfeiçoamento da leitura na EJA (Fundamental II) 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Escrita, Leitura, Ensino e aprendizagem, EJA, 
Resumo: O presente artigo apresenta uma síntese das atividades realizadas no Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED-
PR, edição da 2016/2017, com ênfase nos resultados da intervenção que teve lugar no CEEBJA 
Ayrton Senna da Silva, em Almirante Tamandaré-PR. A linha de estudos adotada foi o ensino e a 
aprendizagem de leitura na disciplina de Língua Portuguesa, desenvolvida a partir do tema 
Caminhos para o aperfeiçoamento da leitura na EJA, 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 da EJA pode desenvolver uma proposta de 
intervenção que favoreça a aquisição da leitura interpretativa e da escrita. O objetivo geral do 
estudo é desenvolver atividades didáticas para a promoção da habilidade de leitura e escrita dos 
alunos da EJA (Fundamental II), a partir dos gêneros textuais fábulas e/ou contos. E os objetivos 
específicos são realizar levantamento bibliográfico dos principais teóricos sobre leitura, gênero 
fábula e conto; propor uma unidade didática com atividades que explorem esse gênero textual; 
analisar os resultados provenientes da intervenção. A metodologia adotada compreendeu uma 
pesquisa bibliográfica para o suporte teórico e a elaboração de uma Sequência Didática (SD) 
estruturada sobre fábulas e contos. Os bons resultados obtidos com a intervenção mostraram que 
as dificuldades identificadas podem ser superadas a partir de atividades que motivem a 
curiosidade, promovam a reflexão sobre os textos lidos e despertem o interesse em ler e 
escrever. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÁRCIA RUIZ ALONSO VICARI 
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Fábulas e Contos: caminhos para o aperfeiçoamento da leitura na EJA (Fundamental II) 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: EJA, Leitura, Interpretação, Fábula, Conto, 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógico (PDP) foi idealizada e organizada para 
atender às dificuldades específicas dos alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, no que 
se refere à leitura e interpretação. O trabalho educacional com esse público em especial exige 
estratégia de ensino diferenciada. Por essa razão, são objetivos desta PDP propor alternativas de 
ensino pautadas pelo trabalho com Sequência Didática, cuja estrutura apresenta níveis 
crescentes de dificuldades a cada atividade, e conduzir os alunos da EJA à descoberta do poder 
da palavra e sua prática. A metodologia de trabalho adotada compreende o estudo de fábulas e 
contos, análise textual e linguística, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem nessa 
modalidade de ensino. A proposta de intervenção será implementada no CEEBJA Ayrton Senna 
da Silva, no primeiro semestre de 2017. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÁRCIA VANUSE VARGAS 
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MÍDIAS CONVERGENTES: do apoio ao protagonismo 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Mídias de convergência, Sala de Apoio, Aprendência, 
Resumo: O presente artigo intitulado Mídias de Convergência: do apoio ao protagonismo 
socializa os resultados da pesquisa cujo objetivo é constatar e divulgar a influência que o uso das 
tecnologias móveis pode gerar no processo de ensino aprendizagem dos alunos da Sala de Apoio 
e Aprendizagem nos diferentes conteúdos Ensino de Língua Portuguesa, bem como, seu 
protagonismo no processo de Aprendência. O projeto de intervenção foi aplicado na Escola 
Estadual Duque de Caxias Ensino Fundamental, com o intuito de auxiliar os alunos da SAA e ao 
mesmo tempo investigar a presença das tecnologias móveis para a melhoria da aprendizagem, e 
com as tecnologias atuais, a escola e a sala de aula podem transformar-se em um conjunto de 
espaços ricos de aprendizagens significativas. A metodologia utilizada foi a abordagem 
qualitativa, por meio da qual os passos do trabalho foram construídos com base nas observações 
empíricas, dados coletados, pesquisa de campo e fundamentação teórica, na qual, os autores 
abordados demonstraram que, com as tecnologias, novas formas de realizar o trabalho 
pedagógico são necessárias, além de formar um novo professor para atuar neste ambiente 
telemático, desafiador em que a tecnologia serve como mediadora do processo de Aprendência. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÁRCIA VANUSE VARGAS 
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: MÍDIAS CONVERGENTES: do apoio ao protagonismo 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: mídias de convergência, sala de apoio, aprendência, 
Resumo: O objetivo desta pesquisa está pautado em constatar a influência que o uso das 
tecnologias móveis pode gerar no processo de ensino aprendizagem dos alunos da Sala de Apoio 
e Aprendizagem nos diferentes conteúdos de Língua Portuguesa, bem como verificar se contribui 
para o protagonismo no processo de aprendência. O projeto de intervenção será aplicado na 
Escola Estadual Duque de Caxias Ensino Fundamental com o intuito de auxiliar os alunos da SAA 
e ao mesmo tempo investigar a presença dos recursos tecnológicos móveis no processo de 
ensino aprendizagem. Também pretendemos com a presente pesquisa averiguar se com o 
emprego das tecnologias móveis, a escola e a sala de aula podem transformar-se em um de 
espaço rico para aprendizagens significativas. A metodologia utilizada será a de uma abordagem 
qualitativa do tipo pesquisação, por meio da qual os passos do trabalho foram construídos com 
base nas observações empíricas, dados coletados, pesquisa de campo e na fundamentação 
teórica, na qual, os autores abordados nos auxiliaram a compreender como a tecnologia aliada a 
novas formas de realizar o trabalho pedagógico são necessárias para o movimento didático 
pedagógico moderno, além apontar a necessidade de formação continuada do professor para 
atuar neste ambiente telemático, desafiador, no qual a tecnologia pode servir de mediadora do 
processo ensino aprendizagem. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÁRCYA APARECIDA BERGHAUSER DA SILVA 
Orientador: MILENA RIBEIRO MARTINS - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Formação de leitores: partindo da narrativa curta para a narrativa longa 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Conto, novela, formação de leitores 
Resumo: Tendo como base um dos objetivos do ensino da Língua Portuguesa, que é formar 
leitores proficientes, críticos e produtores de texto, o presente projeto de implementação propõe 
uma exploração da leitura e escrita, partindo de um gênero textual curto, o conto, para um gênero 
mais longo, a novela. A leitura do texto literário tem papel importante no processo de 
humanização dos leitores ao trabalhar com a emoção e com o senso crítico do sujeito. Para tanto 
foram selecionados os contos: Negócio de menino com menina; Biruta; Minhas férias, pula uma 
linha, parágrafo; obras escolhidas por apresentarem temas como a amizade, solidariedade, 
cooperação, entre outros condizentes com o público alvo: alunos do 6° ano. O gênero novela 
oferece uma diversidade de tramas centradas em uma temática com personagens bem definidos, 
costuma ser atrativa para os leitores. Foram selecionadas duas novelas: Carta errante, avó 
atrapalhada, menina aniversariante e Bisa Bia, Bisa Bel. Dessa forma, o professor poderá 
desenvolver a imaginação e ampliar o repertório cultural formando leitores críticos, capazes de 
interagir não só com os textos, mas, por meio deles, com o mundo em que vivem. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÁRCYA APARECIDA BERGHAUSER DA SILVA 
Orientador: MILENA RIBEIRO MARTINS - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formação de leitores: partindo da narrativa curta para a narrativa longa 
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura 
Palavras-chave: Conto, novela, formação de leitores 
Resumo: Tendo como base um dos objetivos do ensino da Língua Portuguesa, que é formar 
leitores proficientes, críticos e produtores de texto, o presente projeto de implementação propõe 
uma exploração da leitura e escrita, partindo de um gênero textual curto, o conto, para um gênero 
mais longo, a novela. A leitura do texto literário tem papel importante no processo de 
humanização dos leitores ao trabalhar com a emoção e com o senso crítico do sujeito. Para tanto 
foram selecionados os contos: Negócio de menino com menina; Biruta; Minhas férias, pula uma 
linha, parágrafo; obras escolhidas por apresentarem temas como a amizade, solidariedade, 
cooperação, entre outros condizentes com o público alvo: alunos do 6° ano. O gênero novela 
oferece uma diversidade de tramas centradas em uma temática com personagens bem definidos, 
costuma ser atrativa para os leitores. Foram selecionadas duas novelas: Carta errante, avó 
atrapalhada, menina aniversariante e Bisa Bia, Bisa Bel. Dessa forma, o professor poderá 
desenvolver a imaginação e ampliar o repertório cultural formando leitores críticos, capazes de 
interagir não só com os textos, mas, por meio deles, com o mundo em que vivem. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARGARIDA PAULINO DE CERQUEIRA PINTO 
Orientador: Marilúcia dos Santos Domingos Striquer - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Biografia: desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos da educação 
Básica e disseminação da cultura local 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Gêneros discursivos/textuais, Biografias, Sequência Didática, 
Resumo: Este trabalho relata nossa participação no PDE 2016/2017 que em decorrência envolve 
a produção e a implementação de um projeto de intervenção pedagógica, o qual nasceu a partir 
dos problemas que vivenciamos nas salas de aula da educação básica. O referido projeto teve 
como objetivo desenvolver as capacidades de linguagem de alunos do 6º ano do ensino 
fundamental do Colégio Estadual Luiz Setti, da cidade de Jacarezinho, estado do Paraná, tendo 
como eixo organizador do processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa o gênero 
discursivo/textual biografia. Sendo assim, a base teórica constitui-se os pressupostos de Bahktin 
(2003) sobre gêneros do discurso, segundo Bakhtin (2003) e a metodologia utilizada para a 
construção de  sequência didática  foi a proposta pelo Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) em 
sua vertente didática apresentada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Como resultado do 
processo de execução do projeto, os alunos escreveram um livro de biografia de alguns escritores 
da cidade de Jacarezinho; concretizando assim, as nossas proposições a de melhorar as 
capacidades de linguagem de tais discentes e disseminar a cultura local. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARGARIDA PAULINO DE CERQUEIRA PINTO 
Orientador: Marilúcia dos Santos Domingos Striquer - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Biografia: desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos da educação 
Básica e disseminação da cultura local 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Gêneros Discursivos/textuais, Biografias, Sequência Didática 
Resumo: O presente material didático objetiva desenvolver as capacidades de linguagem dos 
alunos do sexto ano do Ensino Fundamental para a leitura e produção do gênero 
discursivo/textual biografia. Para o trabalho efetivo em sala de aula, cumprindo assim as demais 
etapas da engenharia proposta pelo Interacionismo Sociodiscursivo, definimos pela elaboração de 
Sequências Didáticas que são um conjunto de atividades, tarefas e dispositivos didáticos para o 
ensino da língua, proposta pelo Interacionismo Sociodiscursivo. Estruturalmente, a sequência 
didática se organiza da seguinte maneira: Apresentação da situação, etapa na qual os alunos irão 
conhecer o gênero textual biografia; na sequência são realizadas as oficinas, nas quais serão 
trabalhadas e aprofundadas as características contextuais, discursivas e linguísticas-discursivas 
do gênero em processo de estudo. As oficinas têm por finalidade a preparação do estudante para 
a produção final de biografias dos escritores jacarezinhenses, estas serão reunidas em um livro 
de biografias que circulará no Colégio Estadual Luiz Setti, na comunidade local e também em 
Jacarezinho. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARIA ANTÔNIA DA CRUZ MACHADO ZAGULSKI 
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Leitura e escola: despertando o prazer de ler 
Tema: Literatura e Escola Concepções e Prática 
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Literatura Infanto-juvenil, O Ato da Leitura, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar incentivar e favorecer a leitura 
prazerosa aos estudantes por meio da leitura orientada, como parte da pesquisa do Programa de 
Desenvolvimento Educacional, da Secretaria do Estado do Paraná, PDE/2016. Neste artigo, 
apresentam-se os resultados de atividades cujo foco foi o despertar do prazer da leitura, levando 
em consideração que ler é um ato prazeroso e não obrigatório, sendo que o posicionamento do 
professor perante a leitura é fator importantíssimo na construção do leitor. O ato de leitura é tido 
pelos estudantes como sendo um dever, sua obrigação em cumprir tarefas e trabalhos impõe uma 
visão equivocada do ato de ler. É importante ressaltar que o processo construtivo do hábito de 
leitura por parte dos estudantes necessita de constante incentivo, tais como a leitura livre ou 
estruturada por meio de mecanismos motivadores. Os contos selecionados para o trabalho foram 
Maneira de amar do livro Contos Plausíveis (1981) e Vó caiu na piscina do livro Vó Caiu na 
Piscina (2003) de Carlos Drummond de Andrade; Cabelo de Lelê (2007) de Valéria Belém; 
Menina Bonita do Laço de Fita (1986) de Ana Maria Machado e O Menino Marrom (1994) de 
Ziraldo. A revisão bibliográfica foi a estratégia utilizada como metodologia para a formulação da 
fundamentação teórica sendo que a intervenção pedagógica e o estudo de caso foram realizados 
através de difusão da importância da leitura na formação da pessoa, em especial na formação 
dos estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARIA ANTÔNIA DA CRUZ MACHADO ZAGULSKI 
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Leitura e escola: despertando o prazer de ler 
Tema: Literatura e Escola Concepções e Prática 
Palavras-chave: Leitura, Prazer de ler, Língua Portuguesa, 
Resumo: A escola atualmente possui como função social educar na e para diversidade, visando 
atender às necessidades históricas dos sujeitos excluídos ou discriminados e deve ir além de uma 
política que só privilegia alguns grupos nela incluídos. Deve conceber uma educação pela qual, a 
partir do conhecimento, seja possível compreender a sociedade e suas contradições. No Colégio 
Estadual Idália Rocha os educandos do 6º ano quando adentram a escola do Ensino 
Fundamental II pela primeira vez sofrem fortes impactos em sua estrutura organizacional, 
passando a receber atendimento de professores habilitados por disciplina, provocando, assim, 
uma alteração no tradicional ritmo recebido nos cinco anos iniciais de sua formação. O 
desenvolvimento do prazer da leitura é o enfoque deste projeto, levando em consideração que ler 
é um ato prazeroso e não obrigatório, sendo que o posicionamento do professor perante a leitura 
é fator importantíssimo na construção do leitor. O ato de leitura é tido pelos educandos como 
sendo um dever, sua obrigação em cumprir tarefas e trabalhos impõe uma visão equivocada do 
ato de ler, o processo construtivo do hábito de leitura por parte dos educandos necessita de 
constante incentivo, dentre eles, a leitura livre, ou estruturada por meio de mecanismos 
motivadores. Neste projeto, pretendo desenvolver um trabalho voltado ao uso de obras para o 
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desenvolvimento do hábito pela leitura de modo prazeroso, desenvolvendo assim, uma população 
que não busque somente em filmes/músicas significados para momentos em suas vidas, mas sim 
em livros em que as pessoas têm a possibilidade de desenvolver sua imaginação, 
consequentemente sua criatividade. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARIA DAS DORES MARTINS DE CARVALHO 
Orientador: SANDRO ADRIANO DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Feminino entre metáforas e versos 
Tema: Literatura e Escola: Concepções e Práticas 
Palavras-chave: Leitura, Poema, Recepção, Feminino, 
Resumo: Propõe-se neste artigo analisar como se deu a recepção leitor x texto poético cuja 
temática vincula representações femininas, por meio de escrituras também femininas. As leituras 
e análises foram encaminhadas a uma turma de 3º ano de Ensino Médio, durante aplicação de 
projeto direcionado por estudos possibilitados pelo PDE. A escolha do tema, motivado por ações 
afirmativas atualmente existentes, foi direcionada pela Metodologia da Estética da Recepção, 
segundo estudos de Zilberman e Bordini & Aguiar. A pesquisa realizada foi de natureza 
qualitativa, com dados coletados em aulas ministradas de fevereiro a julho de 2017. Os 
instrumentos de coleta de dados envolveram formulários inicial e final, relatos de impressões 
individuais dos/as envolvidos/as. Foram incluídas análises das atividades elaboradas para a 
produção didático-pedagógica as quais foram recolhidas após sua facção, com fins investigativos. 
Foi direcionado ao gênero textual poema maior tempo e quantidade de atividades já que o 
objetivo principal era oportunizar um encontro literário com duas escritoras pós-modernas, Adélia 
Prado e Dora Ferreira da Silva, cujas escrituras possibilitaram reflexões sobre as questões de 
gênero e suas implicaturas no entendimento coletivo, de modo que foi possível aos estudantes 
reconhecer a importância de suas posições como sujeitos ativos, disseminadores de opinião, com 
o intuito de despertá-los para o exercício da cidadania mais consciente de seu papel social. 
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Professor PDE: MARIA DAS DORES MARTINS DE CARVALHO 
Orientador: SANDRO ADRIANO DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: 'O feminino entre metáforas e versos' 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura, Poema, Recepção, Feminino, 
Resumo: Esta Unidade Didática visa propiciar aos alunos leituras e análises de poemas de Adélia 
Prado e Dora Ferreira da Silva, que evidenciam representações do feminino, possibilitando-lhes 
condições de ler e refletir, por meio de atividades relacionadas com os textos, sobre os efeitos de 
sentido evidenciados no discurso literário. Espera-se estimular uma leitura analítica por meio de 
um viés comparativo e dialógico entre o texto poético e outras artes, para que os alunos possam 
ser capazes de atribuir novos sentidos ao lido e compreender as configurações estéticas e 
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semânticas compartilhadas na interação autor-obra-leitor. A unidade será implementada com 
alunos do 3º ano do Ensino Médio de escola pública. Nortear-se-á pelos pressupostos da Estética 
da Recepção, de Hans Robert Jauss (1967) didatizada pelo Método Recepcional teorizado por 
Bordini e Aguiar (1993), no que diz respeito à valoração do leitor como receptor da obra lida. O 
método visa atender ao desenvolvimento de etapas, que envolvem: determinação, atendimento, 
ruptura, questionamento e ampliação do horizonte de expectativas. O processo se iniciará com 
formulário inicial e será encerrado com formulário final. Durante o mesmo serão realizadas 
atividades envolvendo leituras de obras de arte (pinturas), poemas, canções, produção de textos 
e diários dos sujeitos envolvidos no processo. A presente Unidade Didática e implementação 
servirão de base às percepções e análises cujos resultados serão descritos no artigo final. 
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Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Lendas Indígenas Paranaenses: Uma contribuição para o Ensino Fundamental 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Gênero Discursivo, Lendas, Cultura Indígena 
Resumo: O presente artigo é resultado da experiência pedagógica desenvolvida com alunos do 
7° Ano do Colégio Pedro Viriato Parigot de Souza, município de Mirador. O objetivo foi reconhecer 
a contribuição indígena na formação da cultura do povo brasileiro, resgatando os valores por meio 
da leitura de Lendas Indígenas Paranaenses e, ao mesmo tempo, incentivar o interesse dos 
alunos pela leitura, visando à formação do caráter do leitor e seu desenvolvimento social e 
cultural. Para tanto, apresentou-se uma discussão teórica a partir das teorias bakhtinianas sobre a 
linguagem, principalmente, a teoria dos gêneros do discurso. A partir desse estudo, foi trabalhada 
a concepção, o conceito e as estratégias de leitura e a teoria geral das lendas. Esse gênero foi 
proposto por ser um gênero de origem popular, constituído por um mundo imaginário que tenta 
responder perguntas sobre a origem do universo, o aparecimento do homem, os fenômenos da 
natureza, a existência do sobrenatural. As cinco Lendas selecionadas são da coleção do escritor 
Hardy Guedes. São elas: Naipi e Tarobá: a lenda das Cataratas do Iguaçu; Xakxó: a lenda do 
fogo; Nhanderu: a lenda do sol e da lua; Itacueretaba: a lenda de Vila Velha e por fim, Curiaçu e a 
Gralha-Azul: a lenda das Araucárias. Para a trabalhá-las utilizou-se de diferentes atividades, como 
música, vídeos, pesquisas orientadas, leituras, produção textual, dramatização, entre outras. O 
tema contribuiu para que os alunos conhecessem parte da história escrita e oral indígena, suas 
singularidades, alimentando a educação pluricultural, valorizando seu modo de vida, suas 
tradições e cultura. 
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Paraná 
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Título: Lendas Indígenas Paranaenses: Uma contribuição para o Ensino Fundamental 
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Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Gênero Discursivo, Lendas, Cultura Indígena 
Resumo: Esta Unidade Didática intitulada Lendas Indígenas Paranaenses: Uma contribuição 
para o Ensino Fundamental tem como objetivo apresentar uma proposta de incentivo à leitura e, 
consequentemente, à produção textual utilizando o gênero discursivo Lenda. Esse gênero foi 
proposto por ser um gênero de origem popular, constituído por um mundo imaginário que tenta 
responder perguntas sobre a origem do universo, o aparecimento do homem, os fenômenos da 
natureza, a existência do sobrenatural. As cinco Lendas selecionadas para o desenvolvimento 
deste material são da coleção do escritor Harry Guedes. São elas: Naipe e Caroba: a lenda das 
Cataratas do Iguaçu; Xakxó: a lenda do fogo; Nhanderu: a lenda do sol e da lua; Itacueretaba: a 
lenda de Vila Velha e por fim, Curiaçu e a Gralha-Azul: a lenda das Araucárias O material será 
desenvolvido com alunos matriculados no 7o ano do ensino fundamental, no período matutino, em 
encontros semanais, perfazendo um total de 32 horas de atividades direcionadas aos alunos e 32 
horas de elaboração, organização e correção das atividades. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: PROJETO DE LETRAMENTO: O GÊNERO DISCURSIVO POEMA NA ABORDAGEM DA 
DIVERSIDADE CULTURAL ÉTNICO-RACIAL 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Letramento, Gêneros discursivos, Poema, Diversidade étnico-racial, 
Resumo: O artigo traz um relato da implementação da Produção Didático-Pedagógica, 
PDE/2017, intitulada  Projeto de Letramento: o gênero discursivo poema na abordagem da 
diversidade cultural étnico-racial, desenvolvida com estudantes do 9o ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Estadual Tancredo Neves, de Medianeira/PR. Inserida na linha de pesquisa  Diálogos 
Curriculares com a Diversidade no ensino de Língua Portuguesa. A proposta teve como temática 
a abordagem da diversidade étnico-cultural e como objetivo central desenvolver um Projeto de 
Letramento que contemple a diversidade étnico-racial na escola, tomado como foco o gênero 
discursivo poema para dar visibilidade à presença negra no país. A motivação para contemplar a 
diversidade étnico-racial proveio da quantidade de estudantes do Colégio que se autodeclaram 
negros, cerca de 50% do total, buscando-se, então, abrir espaço para o protagonismo dos 
estudantes, negros e não negros, no âmbito escolar. Espera-se que a implementação dessa 
Produção Didático-Pedagógica seja o início de uma possível mudança no sentido de (des) (re) 
construir uma visão étnico-racial, em que o aluno se sinta parte integrante na construção da 
história, da cultura, da economia e da política brasileira. 
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Título: Projeto de letramento: o gênero discursivo poema na abordagem da diversidade cultural 
étnico-racial 
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Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Diversidade étnico-racial, letramento, gêneros discursivos, poema 
Resumo: A implementação da Produção Didático-Pedagógica, PDE/2017, intitulada  Projeto de 
Letramento: o gênero discursivo poema na abordagem da diversidade cultural étnico-racial   será 
desenvolvido com o 9o ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Tancredo Neves, de 
Medianeira/PR. Inserida na linha de pesquisa  Diálogos Curriculares com a Diversidade no ensino 
de Língua Portuguesa  tem como temática a abordagem da diversidade étnico-cultural. Tendo 
como objetivo central desenvolver um Projeto de Letramento que contemple a diversidade étnico-
racial na escola, toma como foco o gênero discursivo poema com a finalidade de dar visibilidade à 
presença negra em nosso país. Como no Colégio cerca de 50% dos alunos se autodeclaram 
negros, me senti motivada a realizar um projeto de pesquisa que contemple a diversidade étnico-
cultural e, como ponto de partida, desenvolver um Projeto de Letramento, buscando abrir espaço 
para o protagonismo dos alunos, negros e não negros, no âmbito escolar. Espero que este seja o 
início de uma possível mudança no sentido de (des) (re) construir outra visão étnico-racial, em 
que o aluno se sinta parte integrante na construção da história, da cultura, da economia e da 
política brasileira. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O Despertar do interesse na leitura de autores africanos leitura 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Responsabilidade cidadã, Racismo, Discriminação, Leitura 
Resumo: Este projeto justifica-se pela preocupação e responsabilidade de professora e cidadã 
que entende que o Brasil sempre teve uma atitude, comprovada pela história, permissiva diante 
do termo racismo e de sua discriminação, que assola toda população afrodescendente indígena. 
Ao reconhecer esta atitude o Ministério da Educação, faz com que se programe um montante de 
medidas para tentar corrigir erros do passado que permeava toda a sociedade, tentando com 
isso, e assim, promover além do respeito e valorização do negro, também a inclusão social e a 
cidadania para todos na educação brasileira. Para nós educadores, é fácil enxergar que o modelo 
social existente em nossos pais era de exclusão e refletia-se na área da educação e da cultura, 
vetando assim a possibilidade de reconhecimento de milhões de brasileiros em seu real passado 
histórico e cultural. Pensando nesse contexto, o projeto de pesquisa surge da necessidade de 
buscar alternativas para que o estudante tenha consciência da importância da leitura para o 
desenvolvimento intelectual de cada indivíduo, tornando-se, assim, necessário e viável, pois 
pretende provocar a leitura, a interpretação e a produção por meio da leitura do livro de Mia 
Couto, Terra Sonâmbula (1992). 
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Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Responsabilidade cidadã, Racismo, Discriminação, Leitura 
Resumo: Este projeto justifica-se pela preocupação e responsabilidade de professora e cidadã 
que entende que o Brasil sempre teve uma atitude, comprovada pela história, permissiva diante 
do termo racismo e de sua discriminação, que assola toda população afrodescendente indígena. 
Ao reconhecer esta atitude o Ministério da Educação, faz com que se programe um montante de 
medidas para tentar corrigir erros do passado que permeava toda a sociedade, tentando com 
isso, e assim, promover além do respeito e valorização do negro, também a inclusão social e a 
cidadania para todos na educação brasileira. Para nós educadores, é fácil enxergar que o modelo 
social existente em nossos pais era de exclusão e refletia-se na área da educação e da cultura, 
vetando assim a possibilidade de reconhecimento de milhões de brasileiros em seu real passado 
histórico e cultural. Pensando nesse contexto, o projeto de pesquisa surge da necessidade de 
buscar alternativas para que o estudante tenha consciência da importância da leitura para o 
desenvolvimento intelectual de cada indivíduo, tornando-se, assim, necessário e viável, pois 
pretende provocar a leitura, a interpretação e a produção por meio da leitura do livro de Mia 
Couto, Terra Sonâmbula. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O POEMA 'OPERÁRIO EM CONSTRUÇÃO', DE VINÍCIUS DE MORAES E SUA 
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO NO ENSINO MÉDIO 
Tema: A relação dialógica da Literatura com outras linguagens artísticas, outras áreas do 
conhecimento e com temas sociais contemporâneos. 
Palavras-chave: Operário em Construção, Leitor crítico, Ensino Médio, Humanização, 
Resumo: O Artigo em questão tem a intenção de expor os resultados do Projeto de Intervenção 
Pedagógica aplicado no Colégio Estadual Dr. Cândido de Abreu para a turma de quarto ano de 
Formação de Docentes, do Município de Cândido de Abreu, iniciado em fevereiro de 2017 e 
concluído em julho deste mesmo ano. A partir do Método Recepcional, organizado por Bordini e 
Aguiar (1993), tendo como base a Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss (1979), sugerido 
pelas Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa do Paraná (DCEs, 2003) para a 
formação do leitor crítico. Tais teorias possibilitaram consolidar a literatura na sua função social e 
desencadear no ser humano, segundo Jauss (1979) um processo de condição estética que o leve 
à redenção e assim, o desaliene. As atividades de leitura, reflexão e análise sobre os textos 
literários e as obras artísticas aplicadas por meio do método, mostraram-se eficientes. Uma vez 
que a cada leitura e escrita proposta, os discentes aprimoravam-se no processo de 
conscientização de seu papel no mundo e o poder transformador e emancipador que a leitura e a 
arte literária podem trazer à vida de cada ser humano e por consequência, tornando-os leitores 
plenos. 
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Título: O POEMA 'OPERÁRIO EM CONSTRUÇÃO', DE VINÍCIUS DE MORAES E SUA 
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO NO ENSINO MÉDIO 
Tema: A relação dialógica da Literatura com outras linguagens artísticas, outras áreas do 
conhecimento e com temas sociais contemporâneos. 
Palavras-chave: Operário em Construção, Leitor crítico, Humanização, 
Resumo: Considerando a importância dada à Literatura como formadora do indivíduo, e segundo 
a afirmação de Cândido (1972), que a Literatura é vista como a arte que transforma/humaniza o 
homem e a sociedade, é nesse sentido, que a pesquisa justifica-se. O produção didático-
pedagógica surge na intenção de buscar estratégias por meio da leitura e análise de textos 
literários para que o estudante possa ter consciência de seu papel no mundo e o poder 
transformador que a Literatura e o discurso podem trazer para sua vida, enquanto ser humano, 
pertencente à sociedade. Buscando penetrar nesse universo literário, optou-se em desenvolver 
uma Unidade Didática a partir do poema: Operário em construção de Vinícius de Moraes (1913 -
1980) e que a partir dessa obra possa haver diálogos entre outras manifestações artísticas como 
a música e o cinema. Neste contexto, é esperado que os alunos do 4º ano de formação de 
docentes, do Colégio Estadual Dr. Cândido de Abreu devam estar dispostos a fazer inúmeras 
leituras e análises para a consolidação da criticidade. Lembrando que, esses educandos estão em 
formação para desempenharem o papel de futuros formadores de opinião e dessa forma, 
necessitam de ampliar seus horizontes de expectativas em busca de um maior leque de 
informações e da concretização de um trabalho voltado ao desenvolvimento crítico pleno deste 
indivíduo. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A intertextualidade no ensino da Língua Portuguesa: a música como objeto/instrumento de 
aprendizagem 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: gênero, música, intertextualidade, 
Resumo: Este artigo foi elaborado com base na concepção interacionista da linguagem 
apresentada por autores pautados na perspectiva da Linguística Textual e na concepção de 
gêneros textuais, como Marcuschi (2008), Koch (2001, 2006, 2008), Cavalcante (2012), entre 
outros. Nele, pretende-se realizar reflexões acerca da prática pedagógica e do ensino de Língua 
Portuguesa, principalmente, ao entender a língua como instrumento de uma prática social, de sua 
finalidade no ato comunicativo, e de suas particularidades expressas em gêneros - essenciais 
para formação de um leitor e produtor de texto competente. Para tanto, o trabalho constitui-se de 
abordagens teóricas e análises, em exemplos de gêneros textuais tendo como premissa o uso do 
gênero música, com intuito de evidenciar como o intertexto contribui para a construção de sentido 
do texto. Nesse sentido, propõe-se o desenvolvimento de uma sequência didática com o gênero 
textual Música e outros textos multimodais que tragam temáticas semelhantes e apresentem 
relação intertextual sobre valores, tais como: amor e tempo, que possam, assim, estimular a 
leitura de forma reflexiva e significativa.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A intertextualidade no ensino da Língua Portuguesa: a música como objeto/instrumento de 
aprendizagem 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: gênero, música, intertextualidade 
Resumo: Este material didático foi elaborado com base na concepção Interacionista da 
linguagem, apresentada por autores, pautados na perspectiva da Linguística Textual e na 
concepção de gêneros textuais, como Marcuschi (2008), Koch (2001, 2006, 2008), Cavalcante 
(2012), entre outros, pretende realizar reflexões acerca da prática pedagógica e do ensino de 
Língua Portuguesa, principalmente ao entender a língua como instrumento de uma prática social, 
de sua finalidade no ato comunicativo, e de suas particularidades expressas em gêneros - 
essenciais para formação de um leitor e produtor de texto competente. Para tanto, o trabalho 
constitui-se de abordagens teóricas e análises, em exemplos de gêneros textuais tendo como 
premissa o uso do gênero música, com intuito de evidenciar como o intertexto contribui para a 
construção de sentido do texto. Assim, propõe-se o desenvolvimento de uma sequência didática 
com o gênero textual Música e outros textos multimodais que tragam temáticas semelhantes e 
apresentem relação intertextual sobre valores, amor, tempo que possam estimular a leitura e de 
forma reflexiva e significativa. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O texto literário e o gosto da leitura 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: gosto da leitura, leitor, leitura, literatura 
Resumo: Este artigo busca contribuir com o debate acerca da leitura, uma vez que acreditamos 
que ele deve ser ininterrupto. A partir de considerações sobre o ato de ler e de algumas reflexões 
sobre os problemas enfrentados por professores no sentido de desenvolver, em sala de aula, o 
gosto da leitura, apresentamos experiências realizadas com alunos de sexta série sexto ano da 
Escola Estadual Honório Fagan - Ensino Fundamental - de Floraí (PR). O aporte teórico para o 
desenvolvimento do projeto, para a confecção do material didático e para a elaboração deste 
artigo ficou a cargo das teorias da estética da recepção, preconizadas por Robert Jauss e 
Wolfgang Iser. Toda a implementação foi baseada no Método Recepcional, desenvolvido por Vera 
Teixeira de Aguiar e Maria da Glória Bordini no livro Literatura: a formação do leitor: alternativas 
metodológicas. Trata-se, portanto de um artigo circunstanciado que esperamos seja útil para 
pesquisadores e/ou professores interessados no processo de construção do hábito de ler. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O texto literário e o gosto da leitura 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitor, Leitura, Literatura 
Resumo: Esta proposta didática busca incentivar a leitura, contribuindo para a formação de 
alunos leitores, críticos e participativos, para que sejam cidadãos conscientes e de uma atuação 
firme na sociedade desenvolvendo o exercício pleno da sua cidadania. O objetivo fulcral desta 
Unidade Didática consiste em desenvolver no aluno o gosto pela leitura, por meio de textos 
literários, em sala de aula. Todas as atividades apresentadas nesta proposta metodológica são 
norteadas pelas Teorias da Estética da Recepção, especialmente pelas concepções de Hans 
Robert Jauss e de Wolfgang Iser e pelo Método Recepcional, elaborado pelas estudiosas Vera 
Teixeira de Aguiar e Maria Luiza Bordini. De acordo com essa metodologia, o texto encontra-se 
repleto de lacunas, de vazios - deixados pelo autor - que o leitor vai preenchendo, durante a 
leitura, com o seu conhecimento, fazendo com que se estabeleça um diálogo entre 
autor/texto/leitor. O texto literário constitui excelente instrumento de estimulação do ato da leitura. 
O Método Recepcional é composto por cinco etapas, a saber: Determinação do horizonte de 
expectativa; Atendimento do horizonte de expectativa; Ruptura do horizonte de expectativa; 
Questionamento do horizonte de expectativa; e Ampliação do horizonte de expectativa. Espera-se 
que, a partir da leitura e da análise do texto literário, haja um desenvolvimento do gosto de ler. 
Espera-se também que sejam provocadas mudanças na mundividência do aluno leitor. 
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Palavras-chave: Leitura, Contação de histórias, Literatura Infanto-juvenil. 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos na Implementação Didático-pedagógica, 
PDE/2016-2017, objetivando orientar teórico-metodologicamente Professores da Educação 
Básica do Colégio Estadual Olavo Bilac, Peabiru-Pr, propondo-lhes a Contação de Histórias como 
arte que provoca e amplia os horizontes de expectativas do ouvinte. Visto que grande parte dos 
alunos exercita pouco o hábito de leitura como fruição, não se interessando, também, por 
atividades planejadas de leitura. Essa abordagem justifica-se, na busca de estratégias para o 
trabalho de incentivo à leitura, procurando por meio dessa arte, promover o encantamento e gosto 
pelo texto literário. O trabalho foi desenvolvido por meio de Grupos de Estudos, com 
apresentação de textos, imagens, vídeos, leituras e contação de histórias; promovendo análises, 
discussões e reflexões sobre a contação de histórias relacionada à prática de leitura. Optou-se, 
pelo gênero literário conto devido seu poder em atrair a atenção do leitor, dando prioridade aos 
contos de fadas tradicionais e modernos, de escritores renomados como: Perrault, Grimm, 
Guimarães Rosa, Marina Colasanti, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Chico Buarque. Além dos 
teóricos referenciados, a proposta buscou respaldo no Método Recepcional de Ensino, Bordini e 
Aguiar (1993), nas DCE-Língua Portuguesa, Paraná (2008). O trabalho foi realizado com êxito, 
pois se verificou que o projeto atendeu às expectativas dos professores participantes, que 
responderam positivamente ao proposto. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: NARRAR E ENCANTAR: uma proposta de incentivo à leitura 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura: estratégias de leitura para os diferentes gêneros 
discursivos que circulam nas diversas esferas sociais. 
Palavras-chave: Leitura, Contação de histórias, Literatura Infanto-juvenil 
Resumo: O Objetivo deste Caderno Pedagógico é orientar teórico-metodologicamente os 
professores do Ensino Fundamental sobre o trabalho de leitura e contação de histórias, visando 
despertar o aluno para novas leituras literárias, oportunizando ludicidade, interação, aquisição de 
novos saberes e ampliação do seu universo cultural. A proposta justifica-se, visto que grande 
parte dos alunos exercitam pouco o hábito de leitura como fruição e não se interessam por 
participar de atividades planejadas de leitura. Optou-se pelo gênero literário conto, porque tem o 
poder de atrair a atenção do leitor devido sua configuração de narrativa curta e breve; seu enredo 
ancorado no mundo da fantasia ou em fatos do cotidiano. Este trabalho respalda-se no Método 
Recepcional de Ensino, elaborado pelas autoras Bordini e Aguiar (1993), que conceituam o leitor 
como sujeito ativo no processo de leitura, tendo voz em seu contexto e nas DCEs de Língua 
Portuguesa. Espera-se com essa implementação, motivar os professores para a prática de 
contação de histórias com seus alunos, intuindo que, por meio dela, possam incentivá-los a serem 
leitores participativos, que saibam atribuir sentido ao que leem, compreendendo a importância e 
estética do texto literário, enquanto arte capaz de provocar muitas descobertas e aprendizagens. 
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Resumo: Neste trabalho apresentamos os resultados da implementação de uma produção-
didática desenvolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. O mesmo objetiva 
mostrar como é possível ler uma obra clássica como a de Saramago, diminuindo as distâncias 
entre literatura, leitor e sociedade, possibilitando reflexões acerca das relações sociais, por meio 
do Método Recepcional, que valoriza a experiência do leitor, estimulada pelo próprio texto, dando-
lhe condições de atribuir novos sentidos ao lido, misturando-se as perspectivas trazidas pela obra 
e pelo leitor. Para tanto, trabalhar-se-á com o romance Ensaio sobre a Cegueira (2016) de José 
Saramago, a fim de fazer uma leitura filosófica da mesma, uma vez que o público-alvo desta 
proposta de intervenção, alunos do primeiro ano, de um colégio público, parece ter dificuldade de 
produzir sentidos do que leem, resistindo às leituras complexas que fogem do senso comum, o 
que acaba por comprometer seu desenvolvimento humano e social. Este trabalho será dividido 
em três partes baseadas nas cinco etapas do método citado, distribuídas desta forma: Primeira: 
determinação do horizonte de expectativas e atendimento ao horizonte de expectativas. Segunda: 
ruptura do horizonte de expectativas e questionamento do horizonte de expectativas. Terceira: 
ampliação do horizonte de expectativas.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O pior cego é aquele que não quer ver: ensaio sobre a cegueira 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Método Recepcional, Romance, Criticidade 
Resumo: Este projeto, objetiva diminuir as distâncias entre literatura, leitor e sociedade, 
possibilitando reflexões acerca das relações sociais, por meio do Método Recepcional, que 
valoriza a experiência do leitor, estimulada pelo próprio texto, dando-lhe condições de atribuir 
novos sentidos ao lido, misturando-se as perspectivas trazidas pela obra e pelo leitor. Para tanto, 
trabalhar-se-á com o romance Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, a fim de fazer uma 
leitura filosófica da mesma, uma vez que o público alvo desta proposta de intervenção, alunos do 
terceiro ano de um colégio público, parece não ler nas entrelinhas de um texto, tendo dificuldade 
de extrair significados do que lê, resistindo às leituras complexas que fogem do senso comum, o 
que acaba por comprometer seu desenvolvimento humano e social. A pesquisa terá como 
instrumentos de coleta de dados os resultados obtidos nas cinco etapas do método citado, tais 
como produções escritas, Diário do professor e Diário do aluno. O projeto inclui produção de 
material didático, sua implementação e escritura de um artigo. 
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Título: Interferências da leitura no aperfeiçoamento da produção de texto argumentativo 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura: estratégias de leitura para os diferentes gêneros 
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Palavras-chave: Leitura, Escrita, Texto Argumentativo, Artigo de Opinião, 
Resumo: O presente artigo é resultado dos estudos do Programa de Desenvolvimento da 
Educação - PDE, junto ao CEEP Polivalente Pedro Boaretto Neto, na cidade de Cascavel, 
Paraná. A temática objetivou refletir sobre as interferências da leitura para o aperfeiçoamento da 
produção de texto argumentativo, com ênfase no artigo de opinião. Justifica-se a importância 
desta pesquisa pela necessidade de ampliar os recursos argumentativos orais e escritos dos 
alunos, contribuindo para a melhoria da qualidade da leitura e da escrita. A leitura ocupa um 
espaço privilegiado no processo de ensino e de aprendizagem, tanto para o domínio da língua 
materna, quanto para a apropriação dos conteúdos científicos das diferentes áreas do 
conhecimento. Por meio dela os indivíduos apropriam-se de conhecimentos que os levam a 
compreender a sua constituição enquanto ser humano, a história, a cultura, os valores sociais e 
éticos. A metodologia aplicada ao desenvolvimento do projeto foram oficinas temáticas, 
desenvolvidas com alunos do ensino médio, nas quais se estudaram: a sensibilização para a 
prática da leitura, o artigo de opinião, as características do texto argumentativo, a criação e 
discurso com argumentos, à polêmica da argumentação e a leitura como recurso para a produção 
de texto argumentativos. Concluiu-se que é possível formar bons leitores a partir de um projeto de 
intervenção pedagógica na escola. O texto argumentativo e o artigo de opinião fornecem 
elementos que instigam a curiosidade, a pesquisa e a leitura pelo aluno. A leitura é o alicerce da 
argumentação, pois a nutri de conhecimentos necessários para formar opinião.
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Título: Interferências da leitura no aperfeiçoamento da produção de texto argumentativo 
Tema: Estratégias de leitura para os diferentes gêneros discursivos que circulam nas esferas 
sociais 
Palavras-chave: Leitura, Produção escrita, Texto Argumentativo, Artigo de Opinião, 
Resumo: A temática visa discutir como um projeto de mediação didático pedagógica em leitura 
interfere no aperfeiçoamento da capacidade de produção de textos argumentativos dos alunos do 
Ensino Médio. Compreende-se a necessidade de ampliar os recursos argumentativos orais e 
escritos dos alunos, contribuindo para a melhoria da qualidade da produção de textos 
argumentativos, com ênfase no artigo de opinião. Considera-se que a leitura ocupa um espaço 
privilegiado no processo de ensino e aprendizagem, tanto para o domínio da língua materna, 
quanto para a apropriação dos conteúdos científicos das diferentes áreas do conhecimento. Por 
meio dela os indivíduos apropriam-se de conhecimentos que os levam a compreender a sua 
constituição enquanto ser humano, a história, a cultura, os valores sociais e éticos. A 
implementação da produção didática será por meio de seis oficinas temáticas. Os encontros se 
darão no CEEP Pedro Boaretto Neto, na cidade de Cascavel - Paraná, com alunos do Ensino 
Médio. Devido à necessidade de otimização do tempo destinado ao projeto, algumas leituras 
preliminares serão feitas em casa pelos alunos, contribuindo para a apropriação dos conteúdos a 
ser trabalhados na escola. Cada oficina terá duração de seis horas, com os seguintes temas: 
Oficina I: Sensibilizando para a prática da leitura. Oficina II: Artigo de Opinião: conhecer para 
caracterizar. Oficina III: Texto Argumentativo: como me posiciono? Oficina IV: Criando e 
discutindo argumentos. Oficina V: A polêmica dá o tom da argumentação. Oficina VI: A leitura 
como recurso para a produção de textos argumentativos. 
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Título: FORMAÇÃO DE UM LEITOR CRÍTICO ATRAVÉS DA LEITURA DO GÊNERO DE TEXTO 
CHARGES 
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Resumo: Através deste estudo foi possível comprovar, que a leitura de informações sobre 
atualidades em meios midiáticos, contribui muito para a compreensão e leitura de Charges, pois 
pelo fato deste gênero associar o verbal e o não verbal simultaneamente, se faz necessário criar 
estratégias de leitura que sejam eficientes para conseguir construir os sentidos e entender os 
recursos nela presentes, como por exemplo, o humor, a ironia e outras figuras de linguagem, além 
da intertextualidade muito comum e as fortes críticas predominantes neste tipo de discurso. O uso 
de mídias e as possibilidades que estas oferecem fazem com que as Charges fiquem ainda mais 
atraentes de que elas já são, temos charges animadas que ganham notoriamente espaço no 
gosto dos jovens, além disso, a informação atualizada a cada segundo na Internet e mesmo na 
televisão nos mostra como tudo está vivo no mundo, desafiando a compreensão da realidade em 
que se vive. Este projeto foi desenvolvido, no Colégio Estadual São Cristóvão, em União da 
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Vitória - PR, onde foram verificadas a importância do conhecimento prévio, da leitura de 
atualidades e da integração de mídias na formação de um leitor de Charges, leitor crítico e 
conectado com a realidade em que está submetido. 
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Resumo: Sendo um dos desafios do ensino de Língua Portuguesa a formação de leitores críticos, 
esta produção busca explorar, através da sistematização de uma sequência didática, o potencial 
do gênero charge, contraposto ao cartum e outros a ele vinculados, como a notícia, textos de 
opinião e outros, como caminho para a prática leitora significativa na escola. Esses gêneros 
textuais são promissores para a ampliação dos níveis de leitura, uma vez que o trabalho com a 
leitura e a integração de mídias diversas, seja em meios de comunicação eletrônica, televisa ou 
impressa, tornam a aprendizagem significativa, e oportunizam o desenvolvimento do senso crítico, 
objetivo principal deste trabalho, ampliando o universo leitor do aluno e sua possibilidade de 
atuação no meio em que vive. Como fundamentação teórica para este trabalho, consideraram-se 
as recomendações das Diretrizes Curriculares da Educação Básica (Paraná, 2008) e teóricos 
como Bakhtin (1997), Marcuschi (2002), Rojo (2005), Rodrigues (2005) e Bonini (2001), entre 
outros. 
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo incentivar a leitura de textos literários em educandos 
da Educação de Jovens e Adultos. Entendemos que a leitura é o principal instrumento na 
formação do indivíduo e ainda que só souber ler e escrever não é suficiente. É necessário 
compreender, fazer inferências, relações com os saberes que cada um traz consigo. Para tanto é 
preciso conhecer o contexto onde vivem e a história de vida e saberes desses sujeitos, educando 
da EJA. Utilizaremos a perspectiva dos estudos de letramento de Roxane Rojo, bem como a 
Teoria de Análise do Discurso de José Luiz Fiorin. A Teoria Semiótica foi escolhida para embasar 
a presente pesquisa, pois através dos procedimentos metodológicos de análise do texto, 
presentes na citada teoria, o educando poderá apreender mais eficazmente os sentidos do texto. 
Consideraremos que a prática da leitura, bem como a compreensão do mesmo, contribuirá para 
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tornar nossos educandos leitores proficientes e capazes para terem uma visão mais crítica da 
sociedade onde estão inseridos, propiciando a inclusão e a autonomia. 
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Professor PDE: MARISTELA DO CARMO DA SILVA SENEGALIA 
Orientador: Maria José Guerra de Figueiredo Garcia - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Desvendando o romance Meninos de Kichute: um exercício de leitura com educandos da 
EJA 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Educação de Jovens e Adultos, Discurso, Temas, Figuras, 
Resumo: A presente produção didático-pedagógica desenvolve uma proposta de ensino de 
língua portuguesa que tem como objetivo incentivar e desenvolver a capacidade de leitura dos 
alunos do ensino fundamental do CEEBJA Herbert de Souza, situado em Londrina-Pr, por 
entendermos a leitura como principal instrumento na formação do indivíduo. Utilizaremos a 
perspectiva dos estudos de letramento de Roxana Rojo, bem como a Teoria de Análise do 
Discurso de José Luiz Fiorina e Diana Luz Pessoa de Barros. A Teoria Semiótica foi escolhida 
para embasar a presente pesquisa, pois através dos procedimentos metodológicos de análise do 
texto, presentes na citada teoria, o educando poderá apreender mais eficazmente os sentidos do 
mesmo. Consideraremos que a prática da leitura, bem como a compreensão da mesma, 
contribuirá para tornar nossos educandos leitores proficientes e capazes para terem uma visão 
mais crítica da sociedade onde estão inseridos, propiciando inclusão e autonomia. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARLEI FÁTIMA DUPOND MARTELLI 
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Marina Colasanti e a Formação Leitora 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Literatura, Formação da Leitora, Conto 
Resumo: Este artigo tem como enfoque o trabalho realizado com uma turma de nono ano do 
Colégio Estadual Monteiro Lobato - EFMP de Céu Azul/PR, no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE. O tema principal foi à formação leitora, por meio de estratégias de leitura que 
auxiliam na compreensão do texto, tendo como recurso o gênero conto. A concepção de 
linguagem que norteou o estudo é a interacional (dialógica) (BAKHTIN, 2003). Dentre os 
objetivos, o principal deles era de possibilitar o acesso dos alunos à literatura brasileira, 
despertando-os, por meio das obras de Marina Colasanti, o prazer de ler e o interesse pela leitura. 
A metodologia esteve pautada no Método Recepcional, em que o leitor figura como um sujeito 
ativo, que interage por meio da leitura, de debates e reflexões, ampliando, assim, o seu horizonte 
de expectativas. Neste método, o aluno, como leitor, constrói os sentidos das suas leituras, 
levando em conta todo o seu conhecimento de mundo. Os principais teóricos que embasaram as 
reflexões são Aguiar e Bordini (1993), Koch e Elias (2010), Solé (1998), Gotlib (1991), Lajolo 
(1984), Todorov (1975), entre outros. Na produção e aplicação da Produção Didático-Pedagógica, 
na escola já mencionada, os resultados nos surpreenderam, pois houve a participação, interação 
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e mudança de postura dos alunos, em relação à leitura e à produção escrita, a partir de cada um 
dos contos lidos e analisados. É possível concluir que, os alunos demonstraram um maior 
interesse pela leitura literária, e isso, acreditamos, trará reflexos para uma autonomia leitora. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARLEI FÁTIMA DUPOND MARTELLI 
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Marina Colasanti e a Formação Leitora 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Literatura, Formação Leitora, Contos 
Resumo: Esta produção Didático-Pedagógica tem como objetivo a Formação Leitora por meio de 
estratégias de leitura que auxiliem na compreensão do texto, pautadas na Concepção Interacional 
(dialógica), a partir do estudo do gênero Conto. Pretende-se, com a mesma, possibilitar ao aluno 
o acesso à Literatura Brasileira, despertando-o, por meio da literatura Marina Colasanti, para o 
prazer de ler e para a eficiência em leitura. A metodologia utilizada tem como foco a Estética da 
Recepção em que o leitor figura como um sujeito ativo que interage por meio da leitura literária, 
de debates e reflexões desenvolvidas após a obra lida, ampliando, assim, o horizonte de 
expectativas. Neste método, o aluno, como leitor, atribui sentido às suas leituras por meio de toda 
a bagagem prévia adquirida, seja ela relacionada aos aspectos linguísticos ou ao conhecimento 
de mundo e começa a interagir na sociedade da qual faz parte, tornando-se, assim, um leitor 
assíduo e proficiente. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARLENE SCHERER 
Orientador: Mírian Schroder - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Formando Leitores Críticos 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Escrita, leitura, artigo de opinião 
Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar as ações e experiências da implementação do 
Projeto Didático-Pedagógico (PDP), sob o título: Formando Leitores Críticos, que contemplou 
alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Antônio Maximiliano Ceretta, 
Ensino Fundamental, Médio e Profissional, no município de Marechal Cândido Rondon, PR. A 
implementação das atividades aconteceu nos meses de fevereiro a junho de 2017. Foi elaborado 
e aplicado um Projeto Didático-Pedagógico, a partir do gênero artigo de opinião, mas sendo esse 
um conteúdo novo para a turma, constatou-se a necessidade deste conteúdo ser precedido pelo 
estudo prévio de vários outros gêneros discursivos cujo tema centralizador é consumismo. Para 
isso, optou-se dividi-lo em momentos, abordando em todos eles textos relacionados à questão do 
consumismo exacerbado e oportunizando ao aluno leitura e análise de diversos gêneros como: 
notícias, charges, vídeo, poemas e artigo de opinião, mediante ato de leitura, interpretação, 
compreensão e produção. Durante o processo de implementação, os alunos passaram a 
demonstrar mais interesse pela leitura, aumentando assim o nível de letramento, que inclui o 
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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: MARLENE SCHERER 
Orientador: Mírian Schroder - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formando Leitores Críticos 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Escrita, leitura, artigo de opinião 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica consiste em uma Sequência Didática sobre o 
gênero discursivo artigo de opinião, abordando o tema consumismo, visando subsidiar os alunos 
do 7º ano na prática de leitura e produção textual escrita, consideradas como 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, visando melhorar a produção textual. Portanto, considera-se 
essencial inserir o aluno nos usos da linguagem, nas diferentes práticas sociais, que lhe 
possibilitem o desenvolvimento pessoal e social. O gênero textual artigo de opinião desempenha 
importante papel na sociedade, pois é um meio de interação entre o autor e os leitores de jornais 
e revistas impressas e de circulação online. Utilizar, portanto, esse gênero, abordando o tema 
consumismo, nas aulas de Língua Portuguesa pode ser um caminho para alcançar com maior 
eficácia os objetivos do ensino de língua materna. É com o uso do texto que se estabelece a 
comunicação, ampliam-se ideias e pontos de vista, garantindo-se um melhor entendimento da 
sociedade e, consequentemente, o aperfeiçoamento das relações que nela se estabelecem. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARLI DE FATIMA MONTEIRO DE ALMEIDA 
Orientador: Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Letramento Literário: Ensino do Conto 
Tema: Literatura e Escola - Concepções e Prática 
Palavras-chave: Letramento literário, Literatura, Contos, Ensino e Aprendizagem, 
Resumo: Este artigo visa socializar os resultados do projeto Letramento literário: ensino do conto, 
por meio das atividades propostas no Projeto de Intervenção Pedagógica, aplicado no Colégio 
Professor Amarílio, o qual foi desenvolvido de acordo com as atividades previstas no Plano 
Integrado de Formação Continuada - 2016, em conformidade com as orientações da 
Coordenação do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/SEED, sob a orientação da 
Professora Níncia Borges Teixeira da IES-UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro-Oeste, 
Guarapuava. Teve como objetivo geral ampliar o repertório de leitura dos alunos dos sextos anos, 
incentivando-os a desenvolverem suas capacidades linguísticas: falar, escutar, ler e escrever 
conduzindo-os ao letramento literário. Justifica-se o presente trabalho devido às dificuldades 
enfrentadas pelos docentes no tocante ao ensino da leitura e da interpretação de texto. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARLI DE FATIMA MONTEIRO DE ALMEIDA 
Orientador: Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Letramento Literário: Ensino do Conto 
Tema: Literatura e Escola - Concepções e Prática 
Palavras-chave: LETRAMENTO LITERÁRIO, LITERATURA, CONTO, ENSINO, 
APRENDIZAGEM, 
Resumo: A sociedade atual exige cada dia mais leitores críticos. A falta de competência leitora de 
nossos educandos é uma preocupação constante dos professores, não apenas de Língua 
Portuguesa, mas de todas as disciplinas. Esse foi um dos motivadores da proposição do projeto 
Letramento literário: ensino do conto, tendo como conteúdo estruturante o Discurso enquanto 
prática social, proposto pelas DCEs e embasamento teórico no livro de Rildo Cosson, Letramento 
Literário: teoria e prática. Por meio de contos serão apresentadas atividades propondo a 
sequência básica e também a expandida, valorizando os intervalos, com as quais procurar-se-á 
ajudar os alunos dos 6º anos, do Colégio Estadual Professor Amarílio a dominarem a leitura, 
tornando-se leitores eficazes, pois é função da Escola contribuir para o desenvolvimento do aluno 
enquanto produtor de textos e leitor ativo e crítico, capaz de interagir com as diferentes tipologias, 
usando-as para a sua interação com o mundo. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARLUCI PETERNELLI 
Orientador: FLÁVIO BRANDÃO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Desafios do trabalho com os contos na formação do leitor crítico 
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura 
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Ensino Fundamental, Contos 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados do projeto de implementação pedagógica, 
cujo intuito era propor a leitura como prática social, visando, por meio dos contos, incentivar e 
promover a leitura crítica. A fundamentação teórica apoia-se nos estudos de Solé (1998), sobre as 
estratégias de leitura, como também do círculo de Bakhtin (2003, 2006), acerca do trabalho com 
os gêneros discursivos. Em relação à metodologia, o trabalho foi organizado a partir do esquema 
de Unidade Didática, baseada nos estudos de Morrison (1931), com a pretensão de estruturar o 
conteúdo como um todo coerente, promovendo adaptações de aprendizagens, desenvolvimento 
de experiências e estudos, de maneira que garantisse a atuação do conteúdo na vida do aluno. 
Assim, foram oferecidas aos estudantes, participantes do projeto, atividades de leitura individual e 
coletiva, compreensão e interpretação de contos que abordassem temas de cunho social. A 
proposta de Intervenção Didática Pedagógica foi desenvolvida no Colégio Estadual Carlos 
Gomes, na cidade de São João do Caiuá, no primeiro semestre de 2017, com os estudantes do 9º 
ano do Ensino Fundamental. Em termos de resultados, a implementação procurou aprofundar, por 
meio da leitura e compreensão do gênero conto, a capacidade do pensamento crítico, ampliando 
seus conhecimentos e proporcionando maior reflexão sobre as questões sociais neles abordadas, 
oportunizando aos alunos melhorias em suas práticas de leitura. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARLUCI PETERNELLI 
Orientador: FLÁVIO BRANDÃO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Desafios do trabalho com os contos na formação do leitor críticio 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Língua, Ensino Fundamental, Conto 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica toma como tema de estudo a leitura como prática 
social. Desse modo, esse trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de incentivo e 
promoção à leitura crítica, por meio dos contos. Como fundamentação teórica, apoiamo-nos nos 
estudos do círculo de Bakhtin (2003, 2006) acerca do trabalho com os gêneros discursivos. Em 
relação à metodologia, o modelo desenvolvido será uma Unidade Didática, baseada nos estudos 
de Morrison (1931), tendo como pretensão estruturar o conteúdo como um todo coerente, 
promover adaptações de aprendizagens, desenvolver experiências e estudos de maneira que 
garanta a atuação do conteúdo na vida do aluno. Dessa forma, serão oferecidas aos estudantes 
participantes do projeto atividades de leitura individual e coletiva, compreensão, interpretação de 
contos que abordem temas de cunho social. Esta proposta de Intervenção Didática Pedagógica 
será desenvolvida no Colégio Carlos Gomes, na cidade de São João do Caiuá, no primeiro 
semestre de 2017, e os sujeitos de pesquisa serão os estudantes do 9º ano do Ensino 
Fundamental. Em termos de resultados, esta produção visará aprofundar, por meio da leitura e 
compreensão do gênero conto, a capacidade do pensamento crítico, ampliando seus 
conhecimentos e proporcionando maior reflexão sobre as questões sociais neles abordadas, 
oportunizando aos alunos melhorias em suas práticas de leitura. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARLY CASADO MAILHO 
Orientador: FLÁVIO BRANDÃO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENSINO DE LEITURA COM ESTRATÉGIAS DE SOLÉ: UMA PROPOSTA PARA 
PROFESSORES DAS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: aprendizagem, ensino, leitura, professores, 
Resumo: Este artigo é fruto da implementação do projeto Desenvolvendo a Competência Leitora, 
desenvolvido o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 2016/2017. A proposta de 
intervenção didático-pedagógica tem como tema de estudo A leitura enquanto prática social. 
Nesse sentido, tivemos o propósito de fornecer subsídios para desenvolver a competência leitora 
a professores das diversas áreas do conhecimento, sendo estes, docentes do Colégio Estadual 
James Patrick Clark da cidade de Terra Rica - PR, local onde a implementação foi desenvolvida. 
A proposta foi concretizada por meio de encontros de estudos semanais, a fim de que os referidos 
educadores internalizassem conceitos básicos sobre o ensino de leitura, bem como tivessem 
conhecimentos relevantes sobre a importância desta em todas as disciplinas. Oportunizamos 
estratégias de leituras para serem utilizadas no dia a dia, no contexto escolar, a fim de que 
contribuíssem para a melhoria do ensino de leitura e consequentemente para o progresso do 
ensino e aprendizagem. Os pressupostos teóricos assumidos na implementação apoiam-se nos 
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estudos de Solé (1998), Menegassi (2005), Lajolo (1999), Leffa (1996), Morrison (2006), Bakhtin 
(2003, 2004. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARLY CASADO MAILHO 
Orientador: FLÁVIO BRANDÃO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: DESENVOLVENDO A COMPETÊNCIA LEITORA 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Formação Continuada, Leitura como prática Social, Professores da Rede 
Pública, 
Resumo: A partir de observações realizadas na prática pedagógica e de manifestações de 
preocupação pelos professores, no que se refere ao ensino de leitura, vimos à necessidade de 
oportunizar encontros de estudos com dinâmicas e estratégias de leitura que possam contribuir na 
melhoria da prática docente. Esta sugestão de trabalho tem como objetivo contribuir com os 
educadores, a fim de que estes possam desempenhar com autonomia o seu trabalho em sala de 
aula. Assim, a leitura pode ser incentivada e desenvolvida, já que esta se trata de um processo 
muito importante para a formação do cidadão. Esta proposta originou-se a partir da observação 
das dificuldades apresentadas na leitura e na escrita por um número significativo de alunos que 
ingressam no Ensino Médio. Diante deste quadro, vimos a necessidade de viabilizar propostas de 
ensino que contribuam para amenizar este problema, pois acreditamos que o sucesso escolar, 
profissional e pessoal tem relação às competências leitora da pessoa, uma vez que tal 
competência proporciona ao... 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARTHA DE LELES LEMOS 
Orientador: Kelly Priscilla Loddo Cézar - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AS NOVAS TECNOLOGIAS COMO INSTRUMENTO DE ENSINO DA DISCIPLINA DE 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Língua Portuguesa, gêneros digitais, novas tecnologias, 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de uma intervenção pedagógica 
mediada pelo uso das novas tecnologias em aulas de Língua Portuguesa. Para atender o objetivo 
da pesquisa, optou-se pela metodologia da pesquisa-ação. Para tanto, foi elaborado em 
sequência didática com o instrumento tecnológico educacional webquest. A pesquisa contou com 
24 alunos do oitavo ano do ensino fundamental II, de uma escola pública central do município de 
Curitiba-PR. A coleta e análise dos dados foi organizado um questionário contendo 12 perguntas 
que envolveram desde o uso da internet aos benefícios das novas tecnologias na escola. Os 
dados foram organizados a partir das respostas dos alunos antes e após o processo de aplicação 
da intervenção pedagógica. Os resultados evidenciaram que a maioria dos alunos está engajado 
com as novas tecnologias (21/87, 5%); que todos os alunos têm acesso facilitado com a internet 
em ambientes fora da escola (24/100 %); que a maioria (21/87, 5%) fica conectado mais de 3 
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horas por dia e no que tange as novas tecnologias na escola, em especial, sobre as aulas de 
Língua Portuguesa com uso da webquest, nenhum (0/ 0%) aluno, antes da intervenção, tinha 
conhecimento sobre o instrumento tecnológico e após a intervenção todos (24/100%) 
demonstraram-se satisfeitos e envolvidos com as aulas de Língua Portuguesa, em especial, com 
a produção do gênero textual narração. Os dados apontam para a necessidade de a escola inovar 
e promover mais atividades que estejam de acordo com a realidade tecnológica dos alunos, com 
o uso da linguagem cibernética em sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MARTHA DE LELES LEMOS 
Orientador: Kelly Priscilla Loddo Cézar - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As novas tenologias como instrumento de ensino da disciplina de língua portuguesa 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Tecnologias, Educação, Língua Portuguesa, 
Resumo: As novas tecnologias estão presentes em todas as áreas de nossas vidas. A partir 
dessa nova era, observamos que o contexto educacional precisa acompanhar as novas 
evoluções. Essa nova tendência se aliada ao contexto educacional pode ser tornar uma grande 
fonte de auxílio, ajudando a construir uma nova linguagem, um novo modo de comunicação. 
Sabemos que adotar novas técnicas de ensino é um desafio, mas devemos utilizar os meios 
digitais de tal modo que sejam incorporadas às metodologias utilizadas na escola, buscando 
provocar uma mudança significativa no processo de ensino e aprendizagem como um todo, 
inclusive na Língua Portuguesa. Sabemos que a função da escola é: a) instruir e b) formar. Por 
isso, reforçamos a importância de o uso das novas tecnologias como auxiliador no papel do 
professor como mediador entre o conhecimento construído socialmente e os alunos, devendo 
auxiliá-lo a construir e reconstruir os conteúdos. A partir dessas considerações, este projeto tem 
por objetivo, verificar como o uso das novas tecnologias está auxiliando no ensino escolar. A 
utilização destas tecnologias aliadas às atividades direcionadas proporcionará aos alunos buscar 
e trocar conhecimento, filtrar informações e, principalmente, desenvolver o pensamento crítico em 
um mundo conectado. Para realização da investigação, será analisado o uso das novas 
tecnologias nas aulas de Língua Portuguesa. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MICHELI BUBULO DA SILVA 
Orientador: UBIRAJARA INÁCIO DE ARAÚJO - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O artigo de opinião como instrumento transformador nas aulas de Língua Portuguesa 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Argumentação, artigo de opinião, leitura e produção textual 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a implementação do projeto que trata o 
gênero discursivo Artigo de opinião e sua contribuição como ferramenta de aprendizagem, com os 
alunos do Ensino Médio, do Colégio Estadual Professora Helena Wysocki - EFM, localizado em 
Araucária-PR. O formato escolhido é visto como uma forma eficaz de interação entre os sujeitos 
na comunicação escrita. Sua abordagem permite efetuar uma ação pedagógica produtiva, focada 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_ufpr_marthadeleleslemos.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_ufpr_michelibubulodasilva.pdf


na compreensão e produção de textos pelos alunos com propriedade e argumentatividade. 
Associado ao gênero em destaque, o artigo aborda, inicialmente, conceitos sobre o texto 
argumentativo, compreendendo os processos dessa argumentatividade. Logo após, caracteriza-
se o artigo de opinião e sua relevância para o ensino e, finalmente, a produção desse gênero, 
tendo como referência o jornal impresso e on-line. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MICHELI BUBULO DA SILVA 
Orientador: UBIRAJARA INÁCIO DE ARAÚJO - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O artigo de opinião como instrumento transformador nas aulas de Língua Portuguesa 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Argumentação, artigo de opinião, leitura e produção textual 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica consiste em uma Unidade Didática sobre o gênero 
discursivo Artigo de opinião, apresenta uma proposta de trabalho a ser desenvolvida com os 
alunos do Ensino Médio, do Colégio Estadual Professora Helena Wysocki - EFM, localizado em 
Araucária-PR. O gênero escolhido é visto como uma forma eficaz de interação entre os sujeitos 
na comunicação escrita. Sua abordagem permitirá efetuar uma ação pedagógica produtiva, 
focada na compreensão e produção de textos pelos alunos com propriedade e argumentatividade. 
Inicialmente, abordam-se conceitos sobre o texto argumentativo; em seguida, compreendem-se 
os processos dessa argumentatividade. Logo após, caracteriza-se o artigo de opinião e sua 
relevância para o ensino e, finalmente, a produção desse gênero, tendo como referência o jornal 
da escola e o jornal local do município. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MICHELLA ROSSA DE QUADROS 
Orientador: Célia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma Leitura Discursiva das Lendas Paranaenses 
Tema: Ensino e Aprendizado de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Lendas, Discurso, 
Resumo: Com base na crescente falta de interesse e nas dificuldades apresentadas pelos 
alunos, bem como no que preceituam os documentos oficiais que regem o processo de ensino - 
aprendizagem de Língua Portuguesa, pretendemos, neste projeto, desenvolver a prática de leitura 
na escola, com alunos do 6º ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual Dom Carlos, no 
município de Palmas/PR. Recortamos as lendas indígenas paranaenses como objeto de estudo, 
tendo em vista que esse é um tipo de texto folclórico, e atrativo para os alunos. Como sabe as 
lendas, contribuem para formação cultural dos alunos, na medida em que revelam a maneira de 
viver e de agir de determinado grupo social, já que colocam em circulação uma série de saberes 
coletivos sobre esse grupo. A teoria que sustenta esse trabalho é a Análise de Discurso de linha 
francesa (AD), que toma o texto como em que o discurso se materializa e compreender a leitura 
como prática possível de ser ensinada na escola, a fim de contribuir para a formação de sujeitos 
leitores cientes do seu lugar no mundo. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MICHELLA ROSSA DE QUADROS 
Orientador: Célia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma Leitura Discursiva das Lendas Paranaenses 
Tema: Ensino e Aprendizado de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, lendas paranaenses, análise discursiva, 
Resumo: Com base na crescente falta de interesse e nas dificuldades apresentadas pelos 
alunos, bem como no que preceituam os documentos oficiais que regem o processo de ensino - 
aprendizagem de Língua Portuguesa, pretendemos, neste projeto, desenvolver a prática de leitura 
na escola, com alunos do 6º ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual Dom Carlos, no 
município de Palmas/PR. Recortamos as lendas indígenas paranaenses como objeto de estudo, 
tendo em vista que esse é um tipo de texto folclórico, e atrativo para os alunos. Como sabe as 
lendas, contribuem para formação cultural dos alunos, na medida em que revelam a maneira de 
viver e de agir de determinado grupo social, já que colocam em circulação uma série de saberes 
coletivos sobre esse grupo. A teoria que sustenta esse trabalho é a Análise de Discurso de linha 
francesa (AD), que toma o texto como em que o discurso se materializa e compreender a leitura 
como prática possível de ser ensinada na escola, a fim de contribuir para a formação de sujeitos 
leitores cientes do seu lugar no mundo. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÍRIAM CAVALHEIRO VIEIRA 
Orientador: Paulo Rogério de Almeida - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DESENVOLVIMENTO DO SENSO CRÍTICO POR MEIO DA LEITURA DOS IMPLÍCITOS 
CONTIDOS NOS GÊNEROS REPORTAGEM E PROPAGANDA 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura: A leitura e a integração da linguagem verbal com outras 
linguagens (artes visuais, música, cinema, fotografia, vídeo, Televisão, etc.)  
Palavras-chave: Leitura, Implícitos, Metodologias, 
Resumo: Este artigo apresenta um estudo por meio do qual se demonstra a possibilidade do 
desenvolvimento de novas metodologias e estratégias de leitura que permitam aos alunos 
desenvolverem a reflexão e o senso crítico, utilizando como suportes os gêneros Reportagem e 
Propaganda. Considera-se que, para a leitura dos elementos explícitos e percepção dos implícitos 
presentes nesses gêneros, é necessário que o leitor tenha um mínimo de informações prévias e 
saiba fazer as inferências necessárias, percebendo as estratégias argumentativas e as intenções 
do autor e assim não se deixe manipular. Este estudo emprega, por meio de atividades 
estruturadas, diversos recursos de texto, vídeo, áudio e imagens de propagandas comerciais e 
também de propagandas e reportagens sociais os quais ativam a audição, a visão, a escrita, ou 
seja, os vários sentidos do ser humano que permitem por associação e inferências a percepção 
dos aspectos lexicais que são utilizados para sugerir formas sutis de dominação imperceptíveis 
aos mais ingênuos. O trabalho desenvolvido demonstrou que os elementos que compõem esses 
gêneros discursivos podem servir de material de apoio a serem utilizados em sala de aula e 
contribuem para o desenvolvimento do senso crítico. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÍRIAM CAVALHEIRO VIEIRA 
Orientador: Paulo Rogério de Almeida - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: : DESENVOLVIMENTO DO SENSO CRÍTICO POR MEIO DA LEITURA DOS IMPLÍCITOS 
CONTIDOS NOS GÊNEROS REPORTAGEM E PROPAGANDA 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura: A leitura e a integração da linguagem verbal com outras 
linguagens (artes visuais, música, cinema, fotografia, vídeo, Televisão, etc.)  
Palavras-chave: Implícitos, propaganda, reportagem 
Resumo: A presente produção Didático Pedagógica tem como objeto de estudo os gêneros 
discursivos Reportagem e Propaganda, descrevendo suas principais características, tendo como 
objetivo o desenvolvimento do senso crítico por meio do reconhecimento pelos alunos, 4 dos 
elementos implícitos contidos nestes gêneros. Sabe-se que a publicidade se utiliza de recursos 
muitas vezes abusivos e manipuladores para moldar costumes entre as crianças e adolescentes, 
e isso é muito prejudicial para o desenvolvimento dos mesmos. A proposta é desenvolver 
atividades utilizando como suportes propagandas comerciais, as quais tem o objetivo de formar 
um público consumidor, mas também as propagandas e Reportagens Sociais, que visam divulgar 
ações de interesse público como campanhas educativas. Todos esses suportes contêm 
elementos implícitos e é importante que os alunos aprendam a interpretá-los. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÔNICA KARINA HANSELE 
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: LEITURA:PRÁTICA SOCIAL QUE SE ENSINA NA ESCOLA 
Tema: Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Leitura, Prática social, Dialogismo, Redesenho de práticas escolares, Língua 
Portuguesa, 
Resumo: O presente artigo, Leitura: prática social que se ensina na escola , é o produto da 
aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica1 que tinha como principal objetivo propiciar um 
espaço de percepção da leitura enquanto prática social a partir da proposição de ações 
dialógicas, durante o PDE2 2016/2017. Foi destinado aos alunos do 9ºB ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual Pinheiro do Paraná, e visou sensibilizar os estudantes de que a 
leitura não é apenas um saber escolar e sim um saber social. Assim sendo, ele trata do relato das 
experiências vivenciadas em sala de aula; a partir da implementação das ações propostas no 
projeto de intervenção e do material didático/pedagógico3 elaborado, além da inteleção virtual 
entre professores a respeito do tema no GTR4. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÔNICA KARINA HANSELE 
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: leitura: saber social 
Tema: leitura 
Palavras-chave: Leitura, construção de sentidos, leitura-social, ressignificação 
Resumo: A presente produção didática visa propiciar um espaço de percepção da leitura como 
prática social a partir da proposição de ações dialógicas, desenhando assim alternativas para a 
ressignificação das práticas pedagógicas historicamente consolidadas nos 9°anos do Col. 
Estadual Pinheiro do Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÔNICA TREVISANI DE MIRANDA 
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A MULHER COMO TEMA CENTRAL EM TEXTOS LITERÁRIOS PARA DESPERTAR O 
GOSTO PELA LEITURA 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: gêneros textuais, leitura, mulher, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo fazer um relato da proposta de estudo apresentada no 
PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), que parte da implementação de um projeto 
que tem como base atividades de leitura utilizando estratégias variadas, utilizando gêneros 
textuais como conto, crônica, artigo, poema, música, gráficos, nos quais a mulher aparece como 
personagem principal. As atividades buscaram mesclar os gêneros e as estratégias, procurando 
dar ênfase no sentido do texto, partindo das considerações de como estes foram construídos. 
Foram ofertadas cinco unidades de estudos para alunos do terceiro ano do ensino médio com 
atividades de leitura, discussão e produção de textos diversos, além dos conceitos das 
especificidades de todos os gêneros apresentados. Além disso, abordam-se neste artigo as 
principais atividades realizadas durante o GTR (Grupo de Trabalho em Rede), no qual as 
reflexões realizadas mostram que há muito que ser feito ainda por nós, professores e pela própria 
mantenedora, SEED, em relação ao desenvolvimento do hábito e gosto pela leitura dos alunos da 
rede pública estadual. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: MÔNICA TREVISANI DE MIRANDA 
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A MULHER PRESENTE NOS TEXTOS LITERÁRIOS 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: literatura, leitura, mulher 
Resumo: É preciso utilizar estratégias variadas para que os alunos aperfeiçoem habilidades 
como pensar, investigar, argumentar, analisar e produzir conhecimento. Para que isso se torne 
possível é preciso que a leitura e a produção de textos estejam presentes em todos os momentos 
e em todas as disciplinas. Sendo assim, o objetivo principal desta Sequência Didática é a 
realização de atividades utilizando estratégias variadas de leitura de textos nos gêneros conto, 
crônica, artigo, poema e música, com a mulher como personagem principal. A leitura é uma 
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atividade central da aula e deve ocorrer diariamente e em diversos gêneros textuais. É preciso 
conhecer estes gêneros e também apreciar textos de qualidade, devidamente selecionados, com 
objetivos claros e atividades interessantes como comentar sobre o que leu ou ouviu, atribuindo 
sentido ao texto. Sendo assim, optamos por trabalhar com unidades didáticas, com gêneros 
diferentes em cada uma delas, com foco, principalmente, na leitura e interpretação e produção de 
textos nos gêneros citados tendo como tema central a figura feminina. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NEIVA FRONZA 
Orientador: Maridelma Laperuta Martins - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE LEITURA, SUA RELAÇÃO COM A NARRAÇÃO E A 
DESCRIÇÃO ATRAVÉS DA FOTOGRAFIA 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Produção de texto, Análise linguística, Fotografia, 
Resumo: Constatando as dificuldades que os professores de língua portuguesa enfrentam no 
ensino da leitura, partindo dos pressupostos teóricos dos autores, como: Bakhtin (1994), Barthes 
(1969), Kleiman (1996) e os documentos oficiais PCN (1998), DCE (2008), procuramos 
estratégias para o desenvolvimento do gosto pela leitura. Este artigo tem como objetivo geral, 
expor as experiências vivenciadas em sala de aula durante a implementação de uma produção 
didática, do Plano de Desenvolvimento Educacional com atividades que propiciaram a formação 
de senso crítico e de cidadania visando a atender à formação geral do educando. Considerando 
interessante abordar textos que fizessem parte do cotidiano do aluno como a biografia e crônica, 
trabalhamos com os mesmos para o incentivo à leitura como uma estratégia diferenciada 
pretendendo proporcionar a melhoria no processo de ensino-aprendizagem. As atividades 
consistiram em aulas de leitura, análise e produção de crônicas e biografias. A fotografia foi 
utilizada para desenvolver a capacidade de analisar, interpretar, narrar e descrever sentimentos e 
emoções sendo outro meio de auxiliar o aprendizado e estimular a formação crítica dos alunos. 
Acredita-se que as estratégias de leitura, produção de textos e análise linguística contribuem para 
o desenvolvimento do vocabulário e melhora as habilidades de falar e escrever. Os trabalhos 
aconteceram na disciplina de Língua Portuguesa com os alunos do sétimo ano do Ensino 
Fundamental no período matutino, no Colégio Estadual Cataratas do Iguaçu - Foz do Iguaçu - PR. 
Foi obtido um bom desempenho dos alunos, que se mostraram participativos e interessados nas 
atividades realizadas, apesar de algumas dificuldades encontradas no espaço físico. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NEIVA FRONZA 
Orientador: Maridelma Laperuta Martins - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE LEITURA, SUA RELAÇÃO COM A NARRAÇÃO E A 
DESCRIÇÃO ATRAVÉS DA FOTOGRAFIA 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: leitura, produção de texto, análise linguística, fotografia, 
Resumo: Leitura é a ação de ler algo. A palavra deriva do Latim lectura, originalmente com o 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_unioeste_neivafronza.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_unioeste_neivafronza.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_unioeste_neivafronza.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_unioeste_neivafronza.pdf


significado de  eleição, escolha, leitura. Também se designa por leitura a obra ou o texto que se 
lê. A leitura nos caracteriza como individuo e como membro de uma sociedade. Ao ler, 
aprendemos, conhecemos, sonhamos. Tornamo-nos o que somos através do conhecimento e da 
aplicação de tal conhecimento. Ao falar de leitura não podemos nos esquecer dos professores: 
chave para o conhecimento e guia do saber. Hoje em dia, com tantas fontes fragmentadas de 
leitura e informação, fica difícil moldar e objetivar a utilidade da leitura. Por isso, os professores 
têm como função primordial, suscitar e mostrar o real sentido da leitura, sendo esse árduo 
trabalho, muitas vezes, dificultado pela falta de interesse do aluno, dos próprios pais e do 
governo, que não dá uma adequada infraestrutura para esse desenvolvimento. Tendo como base 
as informações anteriores, pensamos na utilização de fotografias para desenvolver a leitura, a 
pesquisa e a análise linguística, já que o trabalho terá, entre outras atividades, a criação de 
árvores genealógicas dos alunos e produção de textos com uma explicação da cultura da época, 
em casos de familiares idosos e da linguagem daquele tempo. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NELSILENE MARIA VIEIRA BUISA 
Orientador: André Luís Antonelli - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Desbravando textos literários 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Mediação, Leitura compartilhada 
Resumo: A finalidade deste trabalho foi proporcionar os recursos necessários para que o aluno 
assumisse seu papel ativo na atividade leitora e na aprendizagem, de modo que pudesse concluir 
sua tarefa com competência. Foram escolhidos para participar desse projeto alunos do sétimo 
ano. O fator mais significativo que impulsionou esta escolha foi a observação de que muitos de 
nossos alunos frequentam a biblioteca, por encaminhamento do professor, retiram livros para 
leitura, mas não a fazem. Assim, utilizou-se aqui o método da leitura compartilhada. Tal escolha 
se justificou porque o método compartilhado promove situações favoráveis à reflexão e à 
discussão sobre o lido, abarcando todos os alunos nesse processo através da mediação do 
professor, facilitando e estimulando a atividade leitora sem fins avaliativos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NELSILENE MARIA VIEIRA BUISA 
Orientador: André Luís Antonelli - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Desbravando textos literários 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Compreensão 
Resumo: Trata-se de um trabalho de fomento à leitura através da leitura compartilhada. A 
finalidade é proporcionar os recursos necessários para que o aluno assuma seu papel ativo na 
atividade leitora e na aprendizagem de modo que possa concluir sua tarefa com competência. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_uem_nelsilenemariavieirabuisa.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_uem_nelsilenemariavieirabuisa.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NELY APARECIDA RIBEIRO 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O gênero musical funk: explorando a linguagem que contextualiza a socialização do jovem 
na escola 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Gênero funk, escola, jovem, socialização, 
Resumo: A adolescência é um período de descobertas, de extrapolar os sentimentos e angústias 
sejam por meio de atitudes rebeldes, seja se expressando através da linguagem verbal, que 
muitas vezes utiliza o palavrão como referencial identitário. Desta forma este trabalho de 
conclusão do Programa de Desenvolvimento - PDE apresentou como objetivo discutir as nuances 
comunicativas dos adolescentes através do gênero musical funk. A proposta foi desenvolvida com 
alunos do 2º ano do Ensino Médio e teve como propósito principal discorrer sobre a linguagem 
utilizada nas letras das músicas funk como elementos linguísticos de socialização. A justificativa 
para a aplicação do projeto de pesquisa foi levantar subsídios para desenvolver a percepção dos 
educandos sobre o gênero musical funk, discutindo-se o uso de palavrões e de alusões à 
objetificação da mulher nas letras das músicas escolhidas para debate. A metodologia utilizada 
para o desenvolvimento do trabalho foi à pesquisa qualitativa que permite que o pesquisador 
interaja diretamente com o seu objeto de estudo através das observações e interações 
construídas ao longo do processo de pesquisa. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NELY APARECIDA RIBEIRO 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O gênero musical funk: explorando a linguagem que contextualiza a socialização do jovem 
na escola 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Funk, Adolescência, Escola, Linguagem, Socialização 
Resumo: Este projeto se propõe a trabalhar com o gênero funk nas aulas de Língua Portuguesa, 
contemplando a exploração da linguagem utilizada pelos jovens no espaço escolar, a qual 
promove a relação social entre eles. Por ser um gênero considerado polêmico, pelo teor de suas 
composições, gera uma ampla análise do seu conteúdo linguístico, bem como dos temas sociais, 
que têm relevância na formação identitária dos adolescentes. A proposta é abrir a escola para o 
aluno, integrando-o e respeitando as suas experiências e gostos, para levá-lo à discussão de 
conceitos que o induzam a expor o seu ponto de vista e contribuir na formação de sua 
consciência cidadã. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NEUDINA MARGARET NUNES 
Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O conto de autoria feminina na escola: Uma reflexão sobre a representação das 
personagens femininas de Marina Colasanti 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Estética da Recepção, Literatura de autoria feminina, Submissão e Resistência, 
Resumo: RESUMO: Nesse artigo propõe-se uma reflexão sobre os resultados obtidos da 
pesquisa desenvolvida durante a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na 
Escola, com uma proposta didático-pedagógica com ênfase na leitura literária de contos de 
autoria feminina da autora Marina Colasanti, que evidenciam tanto a submissão feminina quanto 
sua resistência à opressão, em um universo social patriarcalista. Além dos contos, foram 
abordados outros gêneros que dialogam com a mesma temática. Justifica-se essa proposta de 
trabalho por considerarmos a relevância e a importância da leitura, na formação de leitores 
críticos, capazes de refletir e transformar a realidade em que vivem através da alteridade. A 
fundamentação teórica que embasa esse trabalho está alicerçada nas Diretrizes Curriculares 
Estaduais para Língua Portuguesa (2008), e nos pressupostos teóricos da Estética da Recepção 
de Hans Robert Jauss (1994), transformado em método pelas professoras Bordini e Aguiar 
(1993). Esse método recepcional enfatiza a participação do leitor, dando a ele condições de 
atribuir novos sentidos ao lido por meio da ruptura e alargamento dos horizontes de expectativas. 
Os resultados obtidos na implementação desta proposta foram bastante satisfatórios, 
evidenciando a importância da leitura literária, na formação de um aluno leitor, pois ela lhe dá 
condições para compreender e refletir sobre a realidade e intervir no mundo que o cerca. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NEUDINA MARGARET NUNES 
Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Conto de Autoria Feminina na Escola: Uma reflexão sobre a representação das 
personagens femininas de Marina Colasanti 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Literatura feminina, Submissão, Estética da Recepção 
Resumo: Esta Unidade Didática visa propiciar a leitura literária, por meio de contos de autoria 
feminina, mais especificamente da autora Marina Colasanti, que evidenciam tanto a submissão 
feminina quanto sua resistência à opressão, em um universo social patriarcalista. Além dos 
contos, serão abordados outros gêneros que dialogam com a mesma temática. Teórico-
metodologicamente, a proposta nortear-se-á balizada pelos pressupostos teóricos da Estética da 
Recepção de Hans Robert Jauss (1994), a partir da qual as autoras Bordini e Aguiar (1993) 
propõem o Método Recepcional, que enfatiza a participação do leitor, dando a ele condições de 
atribuir novos sentidos ao lido por meio da ruptura e alargamento dos horizontes de expectativas. 
Justifica-se essa proposta de Unidade por consideramos a relevância e a importância da leitura, 
na formação de leitores críticos, capazes de refletir e transformar a realidade em que vivem 
através da alteridade. Buscaremos despertar o gosto pela leitura e mostrar aos alunos a 
importância de ler e o porquê da leitura, por acreditarmos que ela é metacompetência para outros 
saberes. Diante disso, faremos a intervenção com alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 
II de um Colégio Estadual. Dessa forma, visamos alcançar o objetivo estabelecido nesta Unidade 
Didática, que é de levar o aluno a refletir e a reconhecer a igualdade de direitos da mulher, 
tornando-o um futuro cidadão leitor eticamente tolerante e crítico em relação às questões que 
envolvem as relações de gênero.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NEUSA MACIEL FERREIRA LEAL 
Orientador: Kelly Priscilla Loddo Cézar - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O VALOR DA LEITURA NA APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 
Tema: ensino aprendizagem 
Palavras-chave: Prática de leitura, gêneros textuais, escrita, 
Resumo: O objetivo desta investigação é apresentar reflexões sobre a leitura no espaço escolar 
como forma interdisciplinar. É comum observarmos em ambientes escolares a assertiva de que os 
jovens não tem a leitura como prática cotidiana e educativa. Esses dados somados ao que a 
literatura especializada (LAJOLO, 1997; CAGLIARI, 2005; ZIBERMAN; SILVA, 2005) nos 
apresenta sobre a importância da leitura como a forma de se ter acesso a novas ideias e 
conhecimentos essenciais para o desenvolvimento humano. A partir dessas considerações, 
realizamos um estudo exploratório que contou com dois professores de diferentes disciplinas, 
artes e história, envolvendo seus respectivos alunos - 32 alunos do sexto ano do ensino 
fundamental de uma escola pública do município de Curitiba-Pr. A pesquisa teve como foco 
principal criar um ambiente de leitura na escola investigada e verificar a influência desse ambiente 
no desempenho escolar. A coleta de foi realizada por meio de entrevistas semiestruturada com os 
professores antes e depois da criação da sala de leitura e 2) nova aplicação de questionários e 
entrevistas semiestruturada com os professores pós-criação e uso da sala de leitura. O tempo de 
duração da construção da sala se deu em três meses. O uso da sala foi realizado de forma não 
sistematizada, ou seja, nos momentos vagos na escola, uma vez que o objetivo foi de verificar 
como a prática de leitura se construiu neste período. Os dados dos professores revelaram que a 
criação de um espaço de leitura na escola investigada motivou e envolveu os alunos despertando 
a consciência, 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NEUSA MACIEL FERREIRA LEAL 
Orientador: Kelly Priscilla Loddo Cézar - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O VALOR DA LEITURA NA APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Literatura, Aprendizagem 
Resumo: A leitura é algo fascinante, que pode transformar vidas fazendo com que as pessoas 
possam viajar através dela, e assim possam conhecer outras culturas, outras épocas sem que 
para isso, haja consumo, tanto de energia física como econômicas, sendo necessário que exista, 
apenas, só o desejo de fazê-lo através de empréstimo de livros, tanto na biblioteca da escola, 
biblioteca pública ou até mesmo de um ou uma colega de classe, não importando a fonte e sim, o 
prazer de ler, o prazer que se terá através da leitura. Esta pesquisa, portanto, através de 
referencial teórico, será uma proposta de efetivar e proporcionar, através da leitura, o 
conhecimento dos alunos tanto no campo acadêmico, quanto no de mundo, propiciando a eles a 
percepção do valor da leitura para aquisição do conhecimento. Certamente terá grande relevância 
no que tange melhorar a vida de jovens que se tornarão sujeitos autônomos, conhecedores do 
mundo no qual estão inseridos. A leitura é, pois, fonte de conhecimento e de prazer que dá 
autonomia ao homem, fazendo com que ele sinta-se integrado ao mundo. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NILCÉIA DE PAULA DA SILVA 
Orientador: Cláudia Maris Tullio - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GÊNERO TEXTUAL CONTO - UMA FORMA DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura 
Palavras-chave: Conto, Leitura, Escrita, Gênero textual, Letramento, 
Resumo: Este artigo evidencia os resultados do projeto de intervenção Pedagógica na Escola, 
intitulado Gênero textual conto - uma forma de comunicação e expressão, bem como a realização 
da Implementação desenvolvida em um segundo ano do Colégio Estadual Mahatma Gandhi- EFM 
no primeiro semestre de 2017. A pesquisa é qualitativa interacionista, de cunho bibliográfico 
centrada em BAKHTIN (1997), MARCUSCHI (2005), e documental das DCEs (Diretrizes 
Curriculares da educação Básica - Estado do Paraná - 2008) e PCNs (Parâmetros Curriculares 
Nacionais - 1997). O estudo se baseou em aprimorar nos educandos a leitura, a escrita e a 
oralidade por meio do gênero textual conto ao considerar a existência de inúmeros gêneros 
textuais disponíveis que servem de instrumentos de comunicação entre os usuários da língua. O 
trabalho com gêneros textuais deve atender as necessidades do educando em relação a sua 
aprendizagem, haja vista ser papel da escola formar leitores e escritores competentes, tentando 
desenvolver o letramento literário e consequentemente um leitor e escritor melhor e assim um 
cidadão mais crítico e consciente apto a mudar sua realidade. O resultado foi além do esperado, 
pois os alunos ao término do projeto já não eram mais os mesmos, estavam mais críticos fato 
este perceptível pela sugestão deles da releitura e dramatização do clássico Romeu e Julieta, 
apontando os principais problemas da atualidade que assolam os jovens. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NILCÉIA DE PAULA DA SILVA 
Orientador: Cláudia Maris Tullio - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Leitura, produção e oralidade através do gênero textual conto 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Letramento, Conto, 
Resumo: A presente Unidade Didática Leitura, produção de texto e oralidade por meio do gênero 
textual conto. Busca aprimorara nos educandos a leitura, escrita e oralidade levando-os a 
compreensão das diversidades do gênero textual conto. Os gêneros textuais são os meios pelos 
quais se comunica e é sempre possível melhorar o conhecimento dos alunos por meio de estudos 
acerca dos elementos que os caracterizam, pois no dia a dia produzem e leem textos com as 
mais diferentes finalidades e para os mais diversos leitores. Há inúmeros gêneros textuais 
disponíveis e a cada momento surgem outros que servem de instrumentos de comunicação entre 
os usuários da língua, afinal, sabe-se que um mesmo indivíduo pode fazer uso de vários gêneros 
em um mesmo dia, cada qual com sua finalidade. Trabalhar com os gêneros textuais da esfera da 
criação literária é imprescindível, pois estes devem atender às necessidades do educando em 
relação à leitura, produção e oralidade, levando em conta que o papel da escola é formar leitores 
e escritores críticos, tentando desenvolver o letramento literário induzindo o interesse por este 
gênero textual e por meio deste oportunizar aos educandos melhorar a escrita, a leitura e a 
oralidade e consequentemente um leitor e escritor melhor e assim um cidadão mais consciente e 
crítico. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NILDA GAMBARO 
Orientador: Mírian Schroder - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso das estratégias de leitura e da produção textual com enfoque no gênero artigo de 
opinião 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Gêneros discursivos, 
Resumo: Este artigo relata a concretização do Projeto O uso das estratégias de leitura e da 
produção textual com enfoque no gênero artigo de opinião, em consonância com a PDP 
(Produção Didático- Pedagógica) desenvolvida no colégio Esperança Favaretto Covatti com 
alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II. O projeto justificou-se pela constatação das 
dificuldades de formação de leitores proficientes. A proposta objetivou a formação de leitores 
proficientes, críticos e independentes através do uso das estratégias (SOLÉ, 1998) responsáveis 
por uma leitura significativa com o intuito desenvolver a compreensão de textos de gêneros 
discursivos diversos, bem como a produção textual, especificamente de artigo de opinião. A 
abordagem de diversos gêneros explica-se pelo fato de que, quanto mais variedades de gêneros 
o educando tiver contato, mais preparado estará para agir eficazmente nas diferentes situações 
de linguagem e escrita que a práxis exige. A ênfase do gênero artigo de opinião ocorreu porque 
aborda o debate sobre questões polêmicas, induzindo à argumentação e ao desenvolvimento da 
criticidade. A UD (Unidade Didática) envolveu atividades que viabilizaram o gosto pela leitura, 
numa perspectiva dialógica, interlocutiva e intertextual. Contemplou a leitura e análise de textos, 
pesquisas, debates, priorizando-se a formação do aluno leitor finalizando com produção textual do 
gênero artigo de opinião. Observou-se nos resultados obtidos uma melhora significativa na leitura 
e concluiu-se que a aquisição das estratégias de leitura constitui-se numa metodologia essencial 
para a formação de leitores críticos e autônomos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NILDA GAMBARO 
Orientador: Mírian Schroder - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso das estratégias de leitura e da produção textual com enfoque no gênero artigo de 
opinião 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Gêneros discursivos 
Resumo: A constatação das dificuldades que os alunos apresentam, tanto na escrita quanto na 
compreensão de texto, foram decisivas para a escolha do estudo em questão. Ainda que muitas 
propostas e projetos tenham sido feitos com o intuito de sanar essas deficiências, os resultados 
têm sido insatisfatórios, visto que os alunos, em sua grande maioria, seguem apresentando 
dificuldades de compreensão e identificação de ideias implícitas e intencionalidades presentes 
nos textos, bem como na produção destes. A leitura é um instrumento valioso para a apropriação 
de conhecimento, ela amplia e aprimora o vocabulário, contribui para o desenvolvimento do 
pensamento crítico e reflexivo, possibilitando o contato com diferentes ideias e experiências. 
Assim sendo, esta Produção Didático-Pedagógica, (PDP), proporá um trabalho no formato de 
Unidade Didática e, por meio do uso das estratégias de leitura e de produção textual com enfoque 
no gênero artigo de opinião, explorando o tema padrão de beleza tendo como público alvo alunos 
do 9º ano do Ensino Fundamental. Para tanto, esta PDP desenvolverá atividades que viabilizem o 
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exercício das competências necessárias para o discente se tornar um bom leitor, oportunizando o 
desenvolvimento das habilidades de leitura, bem como o conhecimento dos elementos que 
constituem o artigo de opinião e a capacidade de reconhecê-lo perante outros gêneros, induzindo 
o aluno a perceber que há propósitos diferentes de escrita para cada situação, levando-o a refletir 
sobre o tema, de modo que se sinta motivado à leitura e à produção escrita. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NILMA DE FÁTIMA ANTUNES MARTINS 
Orientador: Renata Adriana de Souza - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE EM FOCO: GÊNEROS 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa, Ensino Médio, Diversidade de gênero, 
Preconceito, Homofobia, 
Resumo: O artigo foi pensado com o intuito de incentivar e promover ações e reflexões dentro da 
escola que valorizem à diversidade e o respeito às diferenças, pautado nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da educação em direitos Humanos que reforçam e reconhecem os princípios da 
dignidade humana. O trabalho apresenta uma síntese da aplicação de Produção Didático - 
Pedagógica desenvolvido com alunos do 1º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual do Campo 
de Lagoa Seca - Ensino Fundamental e Médio. Bem como algumas considerações gerais acerca 
do trabalho desenvolvido no período vigente do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE). Para tanto, as atividades propostas foram divididas em momentos: levantamento 
bibliográfico, leituras, análise de documentos e filmes. Por fim, expõem-se análises acerca dos 
resultados e apreciações pertinentes ao processo do PDE, assim como sua implantação. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NILMA DE FÁTIMA ANTUNES MARTINS 
Orientador: Renata Adriana de Souza - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Diversidade - Como pensar o Gênero no Espaço Escolar 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Diversidade, Língua Portuguesa, Direitos, Respeito, 
Resumo: Material didático-pedagógico voltado ao trabalho com alunos do Ensino Médio, com o 
objetivo de promover um estudo sobre Diversidade, focando em gêneros. Faremos uma 
abordagem sócia histórica e conceitual sobre o tema. Deparamos cotidianamente com aluno/as 
manifestando diferentes sexualidades, seja heterossexual ou homossexual. A sociedade 
naturalizou o heterossexualíssimo como moralmente aceito, negando os outros diferentes. É 
preciso desconstruir a heteronormatividade, para de forma positiva incluir os até agora vistos 
como diferentes e invisíveis. Essa aceitação é necessária para diminuir o preconceito a 
discriminação e a violência. Pretendemos desenvolver na escola conhecimentos, que dê aos 
alunos, condições para pensar e agir de forma diferente, para isso, nosso enfoque será em 
atividades que envolvem leis, decretos, filmes, pesquisas e debates para promover nos alunos a 
reflexão sobre o tema e suas diversas implicações. O grande desafio do sistema escolar brasileiro 
hoje é o de alcançar uma educação que contemple a diversidade da condição humana. O intuito 
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dessa unidade é proporcionar uma transformação nos estudantes para que estes propaguem 
ideias de humanização e respeito à diversidade. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NILZA CAMILO DOS SANTOS 
Orientador: Fernanda Deah Chichorro Baldin - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Tecnologia Digital e a Mídia Impressa na Sala de Aula a Partir do Gênero Discursivo 
Notícias 
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino da Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Gênero discursivo notícias, cartas do leitor, Mídia impressa, Mídia online 
Resumo: Compreender em que medida utilizar os textos jornalísticos online e impressos como 
recurso didático na Disciplina de Língua Portuguesa promove a interação entre conhecimento 
cientificamente sistematizado e os conhecimentos que o aluno possui a partir da experiência 
adquirida no meio onde vive possibilitando a ele estratégias de leitura e escrita. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NILZA CAMILO DOS SANTOS 
Orientador: Fernanda Deah Chichorro Baldin - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Tecnologia Digital e a Mídia Impressa na Sala de Aula a Partir do Gênero Discursivo 
Notícias 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no Ensino da Língua Portuguesa 
Palavras-chave: gênero discursivo jornalístico, cartas do leitor, leitura, escrita 
Resumo: Esta unidade didática foi elaborada com o objetivo de incentivar os professores a 
desenvolver a leitura e produção textual na sala de aula, possibilitando aos alunos estratégias de 
análise de textos jornalísticos, como crônicas e notícias e a partir dessas leituras e análises 
desenvolver habilidades para produzir o gênero discursivo cartas do leitor, apresentando 
claramente seus argumentos e opiniões sobre assuntos contidos nos diferentes textos analisados. 
Esta unidade, trabalhará especificamente o tema da mobilidade urbana. A sequência, no entanto, 
pode ser utilizada para trabalhar assuntos atuais, em que seja possível a partir deles, relacionar 
temas diversos e que o aluno, ao tomar contato com esses textos consiga, inicialmente 
compreender as características e objetivos dos textos jornalísticos como a crônica, a notícia e a 
carta do leitor. Fazer as relações com as diversas áreas do conhecimento escolar e claro, a partir 
disso, produzir textos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NOELI FÁTIMA FRARON 
Orientador: Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
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Título: GÊNERO E IDENTIDADE NO ENSINO DE LEITURA: UM ESTUDO SOBRE HISTÓRIAS 
EM QUADRINHOS 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: gêneros, identidade, história em quadrinhos 
Resumo: A pesquisa Gênero e Identidade no Ensino da Leitura: um estudo sobre histórias em 
quadrinhos teve por objetivo geral propiciar ao aluno possibilidades de reflexão acerca das 
questões de gênero e identidade no cotidiano escolar. A importância do estudo pairou no 
entendimento que a questão de gênero necessita ser amplamente discutida no ambiente escolar 
visto que, ainda, existe uma prevalência de ideologias patriarcais no seio escolar, em que 
meninos se sentem mais fortes e poderosos que as meninas. Além disso, o tema tem sido 
evitado, ou encarado com resistência por pais, até mesmo, por alguns educadores. O estudo 
abordou temas relacionados a conceitos de gênero e identidade; identidade e representação 
social; relações de gênero e cotidiano escolar; e o gênero textual em quadrinhos. A metodologia 
utilizada foi à bibliográfica aliada à pesquisa ação, que se caracteriza por ser um tipo de pesquisa 
social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 
com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo. O corpus do trabalho recaiu sobre Histórias em Quadrinhos, com ênfase na obra de 
Maurício de Souza, A Turma da Mônica. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: NOELI FÁTIMA FRARON 
Orientador: Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gênero e identidade no ensino de leitura: um estudo sobre histórias em quadrinhos 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: gêneros, identidade, história em quadrinhos 
Resumo: A pesquisa Gênero e Identidade no Ensino da Leitura: um estudo sobre histórias em 
quadrinhos tem por objetivo geral propiciar ao aluno possibilidades de reflexão acerca das 
questões de gênero e identidade no cotidiano escolar. A importância do estudo paira no 
entendimento que a questão de gênero necessita ser amplamente discutida no ambiente escolar 
visto que, ainda, existe uma prevalência de ideologias patriarcais no seio escolar, em que 
meninos se sentem mais fortes e poderosos que as meninas. Além disso, o tema tem sido 
evitado, ou encarado com resistência por pais, até mesmo, por alguns educadores. O estudo 
aborda temas relacionados a conceitos de gênero e identidade; identidade e representação social; 
relações de gênero e cotidiano escolar; e o gênero textual em quadrinhos. A metodologia utilizada 
é a bibliográfica aliada à pesquisa ação, que se caracteriza por ser um tipo de pesquisa social 
com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos 
da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. O corpus do 
trabalho recairá sobre Histórias em Quadrinhos, com ênfase na obra de Maurício de Souza, A 
Turma da Mônica. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ODILENE LIBERATI VIEIRA ALEXANDRE 
Orientador: Ricardo Hiroyuki Shibata - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Artigo 
 
Título: COMPARTILHANDO VIVÊNCIAS POR MEIO DA PRÁTICA DE LEITURA DE CONTOS 
NA ESCOLA 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Interação, Criatividade 
Resumo: Este artigo, elaborado como atividade conclusiva do Programa de Desenvolvimento 
Educacional-PDE, traz, de forma sucinta, os resultados aferidos após o desenvolvimento e 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, fundamentado nas Diretrizes Curriculares 
de Língua Portuguesa (PARANÁ, 2008), é pautado, principalmente, pela corrente sociológica e 
teorias do Círculo de Bakhtin. A relevância desta pesquisa, elaborada a partir da observação dos 
alunos do Ensino Médio do Colégio Francisco Carneiro Martins, se dá por uma constatação muito 
prática: a maioria dos alunos não gosta de ler, e quando leem, não compreendem o que o texto 
diz. Entre os principais problemas enfrentados com a aprendizagem, no Colégio, está na 
interpretação e compreensão do texto. O principal objetivo deste trabalho foi desenvolver a 
competência da leitura no aluno, a partir do gênero conto, levando-os a interpretação, reflexão e 
verbalização; incentivando o uso da imaginação e da criatividade. O método de trabalho 
desenvolvido, na Unidade Didática, construída para aplicação do Projeto na escola, foi uma 
Oficina de Leitura, em contra turno. O instrumento utilizado para coletar os dados, e relatar as 
experiências vividas foi o diário de bordo. Os procedimentos e atividades aplicados permitiram a 
leitura, a interpretação, contextualização, criação e verbalização do texto. Os resultados obtidos 
apontaram para a importância de se propor ações diferenciadas, que propiciem uma atuação 
dinâmica, valorizando a história de cada um, mobilizando afetos e emoções nas relações com 
seus pares, para desenvolver o gosto e o prazer pela leitura. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ODILENE LIBERATI VIEIRA ALEXANDRE 
Orientador: Ricardo Hiroyuki Shibata - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Compartilhando Vivências por meio da prática de Leitura de Contos na Escola 
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura: gênero conto, leituras interpretativas, contextualizadas 
e compartilhadas. 
Palavras-chave: Texto, leitura, interação, interpretação, criatividade 
Resumo: Compete à escola promover situações que incentivem o aluno a fazer uso da variedade 
de linguagem, que ele emprega em suas relações sociais. É nítido observar a dificuldade que 
cada aluno tem em expressar-se, tanto no uso da língua, quanto na articulação das ideias, devido 
ao notório desinteresse pela leitura. Esta Unidade Didática traz os encaminhamentos 
metodológicos para aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica fundamentado nas DCE 
(PARANÁ, 2008), que orientam o trabalho do professor na escola e é pautado principalmente na 
corrente sociológica e nas teorias do Círculo de Bakhtin, as quais concebem a língua como 
discurso, ou seja, impossível de desvinculá-la dos falantes e das relações ideológicas e sociais 
estabelecidas por eles. Na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento do aluno, no que diz 
respeito à oralidade, leitura e escrita, propõe-se realizar um trabalho com o gênero conto. Os 
procedimentos e atividades propostos permitem a leitura, a interpretação, contextualização, 
criação e verbalização do texto, proporcionando uma atuação dinâmica e criativa; desenvolvendo 
neles as competências linguísticas, incentivando a prática de leitura através de situações 
privilegiadas, permitindo-lhes, valorizar a história de cada um, mobilizando afetos e emoções nas 
relações com seus pares. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ORLETE BAGATINI 
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O gênero crônica na formação do leitor 
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Crônicas, Formação de leitores 
Resumo: O artigo versa sobre os resultados obtidos na Implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica, em ambiente educacional, como atividade decorrente do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, do Estado do Paraná. O referido projeto intitulado O gênero 
crônica na formação do leitor visou à formação em leitura e escrita, dos alunos do terceiro ano do 
Ensino Médio, do Colégio Estadual de Dois Vizinhos, da cidade de Dois Vizinhos - PR. A escolha 
do gênero deu-se em função de essa modalidade de texto referir-se ao cotidiano e apresentar um 
arranjo textual que estimula a leitura no jovem leitor. Para este estudo, priorizamos as crônicas 
que trazem como temática as várias faces dos laços afetivos que ligam os seres humanos. Os 
estudantes tiveram acesso às crônicas de três diferentes autores, Arnaldo Jabor, Fernando 
Sabino e Luís Fernando Veríssimo. Tomamos como referência para as reflexões a concepção 
interacionista da linguagem (BAKHTIN, 2010). A metodologia didático-pedagógica pautada no 
Método Recepcional, proposto pelas autoras Vera Teixeira de Aguiar e Maria da Glória Bordini 
(1993), para o trabalho com os textos literários conforme sugere as DCE (Paraná, 2008). Outros 
autores como Bakhtin (2010), Freire (2011), Silva (2010), Solé (1998), Kleiman (1993,1999), 
Lajolo (1996), Koch e Elias (2006) também contribuíram com os nossos estudos. Os objetivos 
traçados foram alcançados de maneira satisfatória, tanto com os alunos quanto com os 
professores da rede estadual nas interações pelo grupo de trabalho em rede. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ORLETE BAGATINI 
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O gênero crônica na formação do leitor 
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Método Recepcional, Leitura, Crônicas, Formação de leitores, 
Resumo: A presente Unidade Didática (UD) justifica-se pela importância de formar leitores e 
produtores de textos mais eficientes, por meio do gênero textual crônica, que aborda fatos do 
cotidiano próximos do jovem leitor. A UD tem como principal objetivo propiciar aos alunos do 3º 
ano do Ensino Médio o acesso a textos do gênero eleito, ou seja, crônicas de três diferentes 
autores, Arnaldo Jabor, Fernando Sabino e Luís Fernando Veríssimo. No que se refere à 
metodologia, adotada para seu desenvolvimento, a Unidade Didática está fundamentada no 
Método Recepcional preconizado pelas autoras Bordini e Aguiar (1993) que se baseia nos 
pressupostos da Estética de Recepção, privilegiando o leitor e seu contato com a obra literária, no 
processo da leitura e escrita. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: PAULA VIVIANE CORDEIRO 
Orientador: JOSOEL KOVALSKI - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Literatura Africana e Afro-Brasileira e a voz negra na formação de declamadores/leitores 
na escola 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade. 
Palavras-chave: Oralidade, Literatura, Poesias, Declamação, Identidade 
Resumo: Este artigo procura, a partir de práticas culturais e teóricas, um estudo identitário que 
enalteça as contribuições Afro-brasileiras em nosso país, bem como a assimilação de elementos 
simbólico-artísticos provenientes do universo afro e a nós negados. Para isso, foram realizadas 
oficinas com 32 estudantes do 9º ano B, do Colégio Estadual Izelina Daldin Gaiovicz, em General 
Carneiro - PR, apreciando a valorização da temática negra em obras literárias produzidas tanto 
por escritores brasileiros, quanto aos outros luso-falantes oriundos do continente africano. O 
principal objetivo do estudo foi levantar aspectos da identidade da literatura negra no Brasil e nos 
países africanos e fazer com que a voz negra fosse pronunciada na escola a partir da formação 
de declamadores/leitores de poesias, valorizando, sobretudo, os textos provenientes de Angola, 
Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe, ou seja, propiciar 
atividades que promovam reflexões sobre identidades da literatura e consciência racial. Este 
estudo faz parte da implementação de um projeto realizado em seis oficinas que totalizaram 32 
horas, mais os ensaios práticos e atividades extraclasses. As leituras, atividades e produções de 
declamação, juntamente com danças e performances dramáticas, trouxeram à tona a realidade e 
a voz negra na escola e o ensino de literatura negra no Brasil, principalmente no que toca a 
visibilidade de pessoas negras, fazendo conhecer a literatura africana em sua vertente oral, 
aliando os procedimentos declamatórios da poesia às artes que a subjazem, apresentando a 
literatura negra como uma força motriz que engendra nossa cultura. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: PAULA VIVIANE CORDEIRO 
Orientador: JOSOEL KOVALSKI - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Oralidade: A Literatura Africana e Afro-brasileira e a voz negra na formação de 
declamadores/leitores na escola 
Tema: Diálogos Curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Oralidade, Literatura Africana, Afro-brasileira, Vozes Negras, 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica objetiva mostrar a voz negra através da 
Literatura Africana dos países de Língua Portuguesa, trabalhando as temáticas negras aliadas à 
cultura destes países e o Brasil, buscando a visibilidade dos escritores africanos e sua atual 
contribuição à literatura Afro-brasileira e Africana. As unidades foram divididas em sete, em seis 
delas foram apresentadas a literatura em países africanos, sendo a primeira voltada à literatura 
africana no Brasil e mais duas como sugestões de novas unidades e possibilidades de atividades. 
Com a aplicação de um questionário para verificação da lei 106639/03, a identificação dos alunos 
e o ensino da cultura Afro na escola Izelina Daldin Gaiovicz, será feito um trabalho com os 
elementos intrínsecos e extrínsecos da poesia e música, bem como um treinamento para 
declamações e danças performáticas a elas relacionadas. Os países em que se debruça essa 
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Produção são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Desta 
forma, busca-se estudar as particularidades poéticas destes países através da voz negra para 
colaborar com o fim do silenciamento que envolve as literaturas africanas de língua oficial 
portuguesa no Brasil, bem como promover a apresentação e estudo de autores afro-brasileiros, 
respondendo assim à demanda da comunidade negra que lutam por reconhecimento, valorização 
e afirmação de seus direitos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: REGIANE APARECIDA BORTOLASSI BERTONI 
Orientador: Luciane Braz Perez Mincoff - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: 'A PIPA E A FLOR': Uma ponte para retextualizar (da fala para a escrita), ler e (re) pensar 
em afetividade em aulas de Língua Portuguesa 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Escola, sala de aula, relações interpessoais, oralidade e escrita, retextualização, 
Resumo: Visto que tem se tornado muito frequentes problemas relacionados à indisciplina, 
desinteresse e baixa autoestima, refletindo no desenvolvimento cognitivo do aluno e nas relações 
interpessoais, dentro e fora da escola, se faz necessário proporcionar situações que favoreçam 
essa interação, para que o processo cognitivo tenha êxito. Dessa forma, o presente projeto tem 
como objetivo principal oferecer situações de aprendizagem que tenha como ponto de partida 
discussões e reflexões relacionadas às relações interpessoais e afetivas vivenciadas pelos alunos 
em que a prática da oralidade e da escrita seja central na atividade comunicativa, subsidiadas 
pelo texto literário, envolvendo alunos do nono ano do Colégio Estadual Antonio Francisco Lisboa 
- Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante de Sarandi - Pr. Para isso, as ações 
metodológicas partirão das reflexões do texto literário A pipa e a flor de Rubem Alves, que 
desencadearão demais situações que envolvem as relações interpessoais permeadas pelo estudo 
do texto falado e escrito, que resultará no processo de retextualização, proposta norteada por 
Marcuschi (2005) e Fávero, Andrade e Aquino (2000). 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: REGIANE APARECIDA BORTOLASSI BERTONI 
Orientador: Luciane Braz Perez Mincoff - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: 'A PIPA E A FLOR': Uma ponte para retextualizar (da fala para a escrita), ler e (re)pensar 
em afetividade em aulas de Língua Portuguesa 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: educação, sala de aula, afetividade, retextualização 
Resumo: Visto que tem se tornado muito frequentes problemas relacionados à indisciplina, 
desinteresse e baixa autoestima, refletindo no desenvolvimento cognitivo do aluno e nas relações 
interpessoais, dentro e fora da escola, se faz necessário proporcionar situações que favoreçam 
essa interação, para que o processo cognitivo tenha êxito. Dessa forma, o presente projeto tem 
como objetivo principal oferecer situações de aprendizagem que tenha como ponto de partida 
discussões e reflexões relacionadas às relações interpessoais e afetivas vivenciadas pelos alunos 
em que a prática da oralidade e da escrita seja central na atividade comunicativa, envolvendo 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_uem_regianeaparecidabortolassibertoni.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_uem_regianeaparecidabortolassibertoni.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_uem_regianeaparecidabortolassibertoni.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_uem_regianeaparecidabortolassibertoni.pdf


alunos do nono ano do Colégio Estadual Antonio Francisco Lisboa - Ensino Fundamental, Médio e 
Profissionalizante de Sarandi - Pr. Para isso, as ações metodológicas partirão das reflexões do 
texto literário A pipa e a flor de Rubem Alves, que desencadearão demais situações que envolvam 
as relações interpessoais, permeada pelo estudo do texto falado e escrito, que resultará no 
processo de retextualização, proposta norteada por Marcuschi (2005). 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: REGIANE GAERTNER MARQUES SEADE 
Orientador: Cláudia Garcia Cavalcante - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A VISÃO DA MULHER NA MÚSICA BRASILEIRA DESDE A DÉCADA DE 30 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua portuguesa 
Palavras-chave: Visão da mulher na sociedade, Música, Análise do discurso 
Resumo: Este artigo objetiva investigar a representação da mulher na música popular brasileira 
sob uma ótica masculina entre os anos 1930 e 1960. Foram trabalhadas quatro letras, uma por 
década que mostram a visão que uma voz masculina de determinada época tem da mulher e o 
que espera dela. O que se pretendeu é a interpretação desses textos em sala de aula abordando 
a representação da mulher refletida pela voz que a define, a ligação dessa representação com o 
contexto histórico da época, além das imagens criadas no texto devido ao uso de linguagem 
figurada. Para se cumprir essa meta, as referências utilizadas foram alguns teóricos que estudam 
análise do discurso como Mikhail Bakhtin e o Círculo (2006, 2010,2014) e seus comentadores 
como Carlos Alberto Faraco (2010) e Roxane Rojo (2015), além de alguns artigos e trabalhos 
acadêmicos seguindo essa mesma linha teórica. Especificamente, na área da canção, foram 
utilizados alguns artigos de Luciane de Paula (2010). Percebeu-se ao longo deste estudo, como o 
comportamento da mulher foi mudando e como a visão masculina que retrata essas mudanças 
era conservadora, principalmente nas primeiras décadas retratadas. A leitura e discussão dos 
textos em sala de aula foi de fundamental importância para os alunos entenderem a visão da 
mulher ao longo das décadas e perceberem que houve muita luta por direitos femininos até as 
mulheres estarem no estágio social em que se encontram hoje. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: REGIANE GAERTNER MARQUES SEADE 
Orientador: Cláudia Garcia Cavalcante - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A VISÃO DA MULHER REFLETIDA NA MÚSICA BRASILEIRA DESDE A DÉCADA DE 30 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua portuguesa 
Palavras-chave: Visão da mulher na sociedade, Música, Análise do discurso, 
Resumo: Este projeto visa trabalhar a representação da mulher na música popular brasileira 
desde a década de 30 sob uma ótica masculina. Todas as letras trabalhadas mostram a visão que 
uma voz masculina de determinada época tem da mulher e o que espera dela. O que se pretende 
é a interpretação desses textos em sala de aula abordando a representação da mulher refletida 
pela voz que a define, a ligação dessa representação com o contexto histórico da época, além 
das imagens criadas no texto devido ao uso de linguagem figurada. Baseando-se em três pilares 
centrais: a representação da mulher, a interpretação de texto e o trabalho com música, tem-se o 
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objetivo de discutir questões referentes ao espaço ocupado pelo elemento feminino em variados 
momentos da nossa história na música. É importante o questionamento sobre se realmente houve 
evolução da visão do papel da mulher na sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: REGINA CÉLIA VITÓRIO 
Orientador: ROSÂNGELA VALACHINSKI GANDIN - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: LETRAMENTO: uma proposta de formação para professores dos anos finais do Ensino 
Fundamental 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Letramento, Saberes da docência, Prática Docente 
Resumo: O objetivo desse trabalho foi proporcionar formação teórico-metodológica aos 
professores dos anos finais do ensino fundamental, na perspectiva do letramento, resignificando 
seus saberes e contribuindo com sua prática docente. O trabalho foi desenvolvido com cinco 
professores de áreas de conhecimentos diferentes: Língua portuguesa (dois), História (um), 
Matemática (um) e Língua Inglesa (um), atuantes nos sextos anos. Foi realizada uma formação 
em exercício, voltada para a aprendizagem da leitura e da escrita, para os seus usos sociais e 
não apenas para o domínio do código linguístico. A implementação do projeto ocorreu no período 
de fevereiro a julho de 2017, no qual realizou-se encontros presenciais nos momentos de 
planejamento dos professores, focados no conhecimento destes sobre o letramento. Os 
resultados demonstraram que houve mudanças na prática docente, pois verificou-se que os 
professores passaram a utilizar os conhecimentos da formação em seus planejamentos de aula, 
explorando a leitura e a escrita nas atividades propostas aos seus estudantes. Concluiu-se que é 
possível uma prática docente, na perspectiva do letramento, porém trata-se de um desafio a ser 
conquistado no sentido de dar condições aos estudantes de um aprendizado significativo, que o 
coloca como sujeito consciente e inserido em uma sociedade letrada. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: REGINA CÉLIA VITORIO 
Orientador: ROSÂNGELA VALACHINSKI GANDIN - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: LETRAMENTO: uma proposta de formação para professores dos anos finais do Ensino 
Fundamental 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Letramento, Saberes da docência, Prática Docente 
Resumo: Letramento não é um método, é a capacidade do sujeito letrado de atuar em diferentes 
situações de comunicação, oral ou escrita, por meio da linguagem. Os professores são os atores 
principais dessa ação comunicativa e para tanto devem construir seus saberes por meio de 
práticas colaborativas de letramento e transformar seus saberes-docentes, pois os alunos não são 
os mesmos de décadas atrás e têm uma relação diferente com o tempo e com o mundo o que 
coloca desafios para a docência. O Letramento promove as interações sociais do 
professor/professor, professor/aluno, aluno/aluno e, também possibilita a inserção de um grupo 
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social ou indivíduo em uma sociedade multimídia, globalizada, multicultural e de transformação no 
mundo do trabalho. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: REGINA MÁRCIA MICHELATO SILVA 
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GÊNERO 'CARTA DE RECLAMAÇÃO': UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO A PARTIR 
DA METODOLOGIA DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Carta de Reclamação, Sequência Didática, Capacidades de linguagem, 
Resumo: Este artigo é norteado pela concepção de gêneros textuais, segundo Bakhtin (2003) e 
Bronckart (2003). A metodologia utilizada para a construção do material didático foi o 
procedimento sequência didática de gêneros, proposto pelo Grupo de Genebra, conhecido com 
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e sua vertente didática apresentada por Dolz, Noverraz e 
Schneuwly (2013). Para a intervenção didática elaborou-se e desenvolveu-se uma sequência 
didática a partir do gênero textual carta de reclamação, cujo objetivo foi desenvolver capacidades 
de linguagem para a leitura e produção de texto, entendidas como pré-requisitos básicos para a 
inserção no mundo atual, dada a grande exigência de capacidades de linguagem múltiplas para 
atender as diferentes demandas de atividades da sociedade. Apresenta-se, neste artigo, além de 
toda a fundamentação teórica de base, a descrição da sequência didática do gênero carta de 
reclamação, elaborada durante o projeto, assim como um relato reflexivo do processo de 
intervenção didática. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: REGINA MÁRCIA MICHELATO SILVA 
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: GÊNERO '' CARTA DE RECLAMAÇÃO'': uma proposa de intervenção a partir da 
metodologia das sequências didáticas 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: carta de reclamação, gêneros, sequência didática, 
Resumo: Este material didático foi norteado pela concepção de gêneros textuais, segundo 
Bakhtin (2003). A metodologia utilizada para a construção foi o procedimento didático sequência 
didática, proposto pelo Grupo de Genebra, conhecido com Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e 
sua vertente didática apresentada por Schneuwly, Noverraz e Dolz (2004). Para tanto, propõe-se 
o desenvolvimento de uma sequência didática com o gênero textual carta de reclamação que tem 
por objetivo desenvolver capacidades de linguagem para a leitura e produção de texto, entendidas 
como pré-requisitos básicos para a inserção no mundo atual, dada a grande exigência de 
capacidade de linguagem para atender as diferentes demandas de atividades da sociedade. Para 
tanto, acredita-se na necessidade do uso de ferramentas didáticas para que o professor possa 
levar os estudantes a desenvolverem e utilizarem diferentes formas de linguagem nas mais 
variadas situações impostas pela sociedade. E busca instaurar uma relação entre a apropriação 
de uma prática de linguagem e os instrumentos que facilitam essa apropriação. Confrontando os 
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alunos com práticas de linguagem historicamente construídas, os gêneros textuais, dando 
possibilidades aos alunos de reconstruí-las e delas se apropriarem. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: REJANE DE SOUZA 
Orientador: SÔNIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Jornal na escola: desenvolvendo a habilidade da leitura e escrita 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Jornal, Leitura, Escrita, Reescrita, Trabalho Colaborativo, 
Resumo: Este artigo traz a análise e sistematização do trabalho desenvolvido nos anos de 2016 
e 2017, através do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, com alunos da 3ª Série do 
Colégio Estadual do Campo de Rio da Prata, Município de Nova Laranjeiras. O objetivo geral 
dessa proposta educacional é, a partir da concepção de linguagem como forma de interação, 
formar alunos leitores e escritores, para isso foi utilizado o jornal como suporte pedagógico. A 
necessidade de um trabalho direcionado nestas habilidades foi sendo percebida a partir das 
observações realizadas durante a prática em sala de aula e dos resultados obtidos pela escola 
nas avaliações externas dos últimos anos. A efetivação da proposta se deu através da 
implementação de uma unidade didática que foi finalizada com a produção do jornal escolar: 
Folha de Prata. Na construção do jornal, as demais turmas do colégio foram envolvidas, fato que 
propiciou aos alunos participantes do processo, o desenvolvimento na prática da leitura e da 
escrita. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: REJANE DE SOUZA 
Orientador: SÔNIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jornal na escola: desenvolvendo a habilidade da leitura e escrita 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Jornal escolar, notícia, leitura, escrita e reescrita 
Resumo: Este projeto refere-se ao uso do jornal como meio de levar os alunos de uma 3ª Série 
do Ensino Médio a melhorar suas competências linguísticas na leitura e escrita. Para que seja 
despertado o interesse dos alunos para a leitura de jornais impressos, serão trazidos para a sala 
de aula alguns dos jornais que circulam na região. Será feita a leitura do jornal como um todo e 
dos diversos tipos de gêneros textuais que estão presentes neste veículo de comunicação. Para 
que se possa obter sucesso e alcançar os objetivos propostos, os gêneros presentes no jornal 
serão lidos e discutidos amplamente em aulas expositivas e práticas para que os alunos discutam 
e possam aprimorar sua capacidade discursiva. Depois do estudo do jornal, será realizada a 
leitura, análise e compreensão do gênero notícia presente no jornal, os alunos farão produções 
desse gênero que será parte do jornal da escola. Como os alunos da turma onde será feita a 
implementação produzirão o gênero textual notícia e um jornal escolar será produzido como 
atividade final da implementação, será realizado um trabalho colaborativo com os outros 
professores de Língua Portuguesa, que junto com suas turmas produzirão outros gêneros para 
compor o jornal. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: REJONE VALENTIM ALVES 
Orientador: MARIA CÉLIA CORTEZ PASSETTI - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: VIOLÊNCIAS EM DISCURSO: RELATOS DE UMA PROPOSTA DE LEITURA 
DISCURSIVA PARA O LETRAMENTO CRÍTICO 
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Leitura discursiva, Letramento crítico, Violências, Discurso, 
Resumo: O presente artigo apresenta a sistematização do Projeto de Intervenção Pedagógica 
Violências em discurso: uma proposta de leitura discursiva para o letramento crítico, desenvolvido 
no CEEBJA Sarandi - Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, da cidade de 
Sarandi - PR. A justificativa para as atividades propostas deu-se em virtude da circulação de 
inúmeros discursos, em contexto escolar, cujos sentidos banalizam a violência ou que os tratam 
como evidentes. Em virtude disso, desenvolvemos uma proposta de leitura discursiva para o 
letramento crítico dos alunos, sob o aporte teórico da Análise de Discurso e do Letramento Crítico. 
Discutimos, ao longo do período de implementação pedagógica, os seguintes tipos de violências 
advindos do consumismo, do trabalho como exploração do homem, do desrespeito à mulher, da 
homofobia, do preconceito racial e do descumprimento dos direitos das crianças e dos 
adolescentes. Para tanto, trabalhamos com uma diversidade de gêneros textuais para que os 
alunos exercitassem a (re) significação dos sentidos de modo a questionar os discursos que 
naturalizam a violência e que a coloca como prática incontornável. Buscamos elucidar as 
condições de produção para que as ações violentas se perpetuassem como sentido recorrente na 
sociedade capitalista. O resultado da implementação foi positivo, pois permitiu aos alunos a 
construção de sentidos outros, bem como propiciou uma ação leitora crítica diante da realidade. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: REJONE VALENTIM ALVES 
Orientador: MARIA CÉLIA CORTEZ PASSETTI - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Violências em discurso: uma proposta de leitura discursiva para o letramento crítico de 
adolescente em privação de liberdade no Cense de Maringá 
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Leitura discursiva, letramento crítico, adolescente em conflito com a lei, 
Resumo: O nosso objetivo é a elaboração de uma proposta de leitura discursiva para o 
letramento crítico de adolescentes privados de liberdade no Centro de Socioeducação de 
Maringá. Para tanto, apoiados no aporte teórico da Análise de Discurso e do Letramento Crítico, 
discutiremos alguns tipos de violências, os quais são vivenciados pelos adolescentes e que eles 
evidenciam em seus discursos em contexto de sala de aula. As violências elucidadas na unidade 
didático-pedagógica são as advindas: do consumismo, do trabalho como exploração do homem, 
do desrespeito à mulher, da homofobia, do preconceito racial e do descumprimento dos direitos 
das crianças e dos adolescentes. A leitura discursiva, que concebe o sujeito como produtor de 
sentidos, é importante instrumento de ressignificação dos discursos que constituem o adolescente 
em privação de liberdade no Cense de Maringá e permitirá que esse se posicione criticamente 
diante da sua realidade social. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: RENATA POLIANA SORDI 
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Leitura do texto narrativo para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Análise e reflexão, Textos narrativos 
Resumo: Ler é construir sentidos ao que se lê, e, para que esses sentidos se concretizem, 
precisam-se analisar os conhecimentos prévios que cada indivíduo traz consigo. Quem lê adquire 
mais conhecimento, escreve melhor, desenvolve mais seu sentido crítico, consegue imaginar e 
voar no mundo da imaginação. Pretende-se com esse projeto ampliar o desempenho em leitura 
de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental por meio de um projeto de mediação didático-
pedagógica enfocando gêneros discursivos pertencentes ao domínio do narrar. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: RENATA POLIANA SORDI 
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Leitura do texto narrativo para alunos do 7 ° ano do Ensino Fundamental 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Aprendizagem, Aquisição, Texto, 
Resumo: Ler é construir sentidos ao que se lê, e, para que esses sentidos se concretizem, 
precisam-se analisar os conhecimentos prévios que cada indivíduo traz consigo. Quem lê adquire 
mais conhecimento, escreve melhor, desenvolve mais seu sentido crítico, consegue imaginar e 
voar no mundo da imaginação. Pretende-se com esse projeto ampliar o desempenho em leitura 
de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental por meio de um projeto de mediação didático-
pedagógica enfocando gêneros discursivos pertencentes ao domínio do narrar. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSA ADRIANE MACHADO 
Orientador:  Célia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Formação de sujeitos-leitores críticos na Escola Pública do Campo:uma leitura discursiva 
de 
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA 
Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Discurso, Vidas Secas 
Resumo: Apresentamos, neste artigo, a análise e os resultados da implementação das atividades 
desenvolvidas no PDE, no ano de 2017 e que teve como objetivo promover a prática de leitura 
sob a perspectiva discursiva a fim de contribuir para a formação de sujeitos- leitores críticos e 
cientes de seu lugar no mundo. Os alunos que participaram desse projeto estudam na 3ª série do 
Ensino Médio no Colégio Estadual do Campo Professora Vilma dos Santos Dissenha do período 
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matutino, e são na sua maioria, filhos de reassentados de barragens, que sofrem com a 
desigualdade e discriminação social e que, muitas vezes, acabam desistindo dos estudos para 
trabalhar e complementar a renda familiar. Nosso objeto de estudo foi a obra Vidas Secas, de 
Graciliano Ramos, publicada em 1938 e o filme brasileiro de mesmo nome, dirigido por Nelson 
Pereira dos Santos, em 1963, bem como outros textos que com ele tecem redes. A obra é um 
clássico da literatura modernista brasileira e retrata o drama de uma família de retirantes 
nordestinos, que de tempos em tempos, é obrigada a fugir da seca, que assola grande parte da 
população e aumenta consideravelmente a miséria, trazendo à tona outros problemas a ela 
relacionados como a fome, a desigualdade social e por consequência, a discriminação, nas suas 
mais diferentes formas. O trabalho realizado com diferentes tipos de textos, que entrecruzaram 
diferentes formas materiais, como palavras, sons, cores e imagens, pela perspectiva discursiva, 
foram muito produtivo, na medida em que se distancia do modo como esses alunos costumavam 
ler e interpretar textos.  
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Orientador: Célia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formação de sujeitos-leitores críticos na Escola Pública do Campo: uma leitura discursiva 
de 'Vidas Secas ' 
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA 
Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Discurso, Vidas Secas, 
Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola tem como objetivo promover a prática 
de leitura sob a perspectiva discursiva a fim de contribuir para a formação de sujeitos- leitores 
críticos, tendo o romance Vidas Secas, de autoria de Graciliano Ramos como foco principal, 
possibilitando aos educandos o desenvolvimento da leitura, da criticidade, tornando-se um leitor 
assíduo, crítico e competente. A Obra é um clássico da literatura modernista brasileira e retrata o 
drama de uma família de retirantes nordestinos, que de tempos em tempos, é obrigada a fugir da 
seca, que assola grande parte da população e aumenta consideravelmente a miséria, trazendo à 
tona outros problemas a ela relacionados como a fome, a desigualdade social e por 
consequência, a discriminação, nas suas mais diferentes formas. Acredita-se que um trabalho 
com diferentes tipos de textos, que entrecruzam diferentes materialidades significativas, como 
palavras, sons, cores e imagens, pela perspectiva discursiva, poderá ser muito produtivo, na 
medida em que se distancia do modo como esses alunos costumam ler e interpretar textos. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Eternizando lembranças:A Produção escrita no Espaço Escolar por meio do Gênero 
Memórias Literárias 
Tema: Linguística Aplicada e o Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Leitura e Produção escrita, gênero memórias literárias, 
Resumo: Este artigo resulta da análise e reflexão dos resultados obtidos com o Projeto de 
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Intervenção Pedagógica, do PDE- Programa de Desenvolvimento Educacional, intitulado 
Eternizando Lembranças: Produção Escrita no Espaço Escolar por meio do Gênero Memórias 
Literárias, desenvolvido com alunos do 8º ano A, do Colégio Estadual Anita Garibaldi - Ensino - 
Fundamental e Médio, localizado no município de Jardim Alegre - Paraná. O trabalho realizado 
teve como objetivo despertar o gosto pela leitura e pela produção de textos do gênero Memórias 
Literárias. Para isso, os alunos foram instrumentalizados sobre a linguagem literária, o sentido 
conotativo presente nos poemas, as figuras de linguagem e a subjetividade do texto. Meus 
estudos e reflexões tiveram como base a teoria sociointeracionista que se fundamenta na prática 
sobre a teoria dos gêneros do discurso, do filósofo Bakhtin e também na teoria dos gêneros 
propostos por Schneuwly e Dolz. O trabalho foi desenvolvido por meio de sequências didáticas 
que contemplam textos do gênero. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ETERNIZANDO LEMBRANÇAS: A PRODUÇÃO ESCRITA NO ESP 
Tema: Linguística Aplicada e o Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Leitura e Produção escrita, gênero memórias literárias, 
Resumo: A presente proposta justifica-se considerando a dificuldade de leitura e escrita dos 
alunos no Ensino Fundamental. Percebe-se que estes mesmos jovens escrevem na internet, 
contam de suas vidas, estão o tempo todo se revelando e apreciando o que os outros escrevem. 
Assim, objetiva-se despertar o gosto pela leitura e pela produção de textos do gênero Memórias 
Literárias por se assemelhar ao que os jovens fazem nas redes sociais. Para isso, os alunos 
serão instrumentalizados sobre a linguagem literária, o sentido conotativo presente nos poemas, 
figuras de linguagem e a subjetividade do texto. Em seguida, por meio de sequências didáticas, 
os alunos terão contato com textos de memórias como letras de músicas, poemas, livros de 
literatura e finalmente, serão trabalhados vários textos vencedores das Olimpíadas de Língua 
Portuguesa, do gênero escolhido. Paralelo a todo o trabalho, os alunos produzirão textos do 
gênero que serão organizados num livro da turma e socializados no colégio, para pais, 
professores, enfim, para toda a comunidade escolar. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A LEITURA SIGNIFICATIVA 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, estratégias, tecnologia, 
Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir, a partir dos resultados obtidos na implementação 
pedagógica A leitura significativa na formação do leitor, aspectos relacionados ao ensino de 
estratégias de leitura mediado por Tecnologia Digital. As aulas foram organizadas no formato de 
Unidade Didática e tiveram como público os Docentes do Colégio Estadual de Paraíso do Norte- 
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EFMEJA, no ano de 2017. A partir do gênero escolhido- crônica- a implementação proposta teve 
como objetivo estimular os professores na busca de novas práticas pedagógicas por meio de 
estratégias de leitura e recursos tecnológicos, contribuindo assim para a melhoria da prática 
pedagógica, no processo ensino-aprendizagem. O resultado da implementação proporcionou 
novos encaminhamentos, e maior interação dos docentes com estratégias de leitura por meio da 
tecnologia. A mesma análise foi feita também pelos professores participantes do GTR, que 
consideraram a utilização do gênero crônica, estratégias aliada a tecnologia, ferramentas 
significativas para um instrumento de ensino que pode sim contribuir com o processo de leitura. 
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Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A leitura significativa na formação do leitor 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: leitura, Estratégias, Tecnologia 
Resumo: A aprendizagem da leitura é essencial para a inserção social do indivíduo no seu 
contexto socioeconômico e cultural e para a formação da cidadania. Esta proposta justifica-se 
pela necessidade de buscar estratégias para formar leitores críticos. Assim, desenvolveremos 
com professores, pedagogos e direção, práticas de leitura, utilizando o gênero crônica, tendo a 
tecnologia como forma de interação. Utilizaremos o laboratório de informática e computador 
interativo com lousa digital para a prática do conteúdo proposto. Esta proposta, portanto, tem por 
objetivo geral estimular os professores na busca de novas práticas pedagógicas por meio de 
estratégias de leitura e recursos tecnológicos, contribuindo, dessa forma, para a melhoria da 
prática pedagógica, no processo ensino-aprendizagem e despertar o interesse pela leitura junto à 
comunidade escolar. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O JOGO FASCINANTE DA LINGUAGEM POÉTICA, NO MUNDO DAS PALAVRAS E 
VIVÊNCIAS 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura. 
Palavras-chave: Poesia contemporânea, Ensino Fundamental, Leitura 
Resumo: O presente estudo é o resultado da atividade final do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED). Trata-se da 
aplicação, em sala de aula, da Produção Didático-Pedagógica, tendo, como objeto de estudo o 
gênero poesia, principalmente a poesia contemporânea, para efetivação da leitura enquanto 
prática social. Os pressupostos teóricos de Bakhtin (1992), Marcuschi (2008), Pinheiro (2007), 
Paz (1982), entre outros, foram fundamentais ao desenvolvimento da proposta. Em relação à 
metodologia, o trabalho se caracteriza como uma pesquisa social aplicada, de natureza 
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qualitativa, que se enquadra como pesquisa-ação. Este projeto foi desenvolvido na Escola 
Estadual Professor Léo Kohler- Ensino Fundamental, na cidade de Terra Boa, Paraná, no 1º 
semestre de 2017 e os sujeitos de pesquisa foram os alunos do 7º ano. Esperamos que o 
trabalho possa servir de estímulo a outros profissionais da educação que acreditam na força da 
linguagem poética, resgatando o valor da leitura, possibilitando a melhoria na qualidade da escrita 
e a expressividade dos sentimentos, motivados pelo jogo fascinante da poesia, no mundo das 
palavras e vivências. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O JOGO FASCINANTE DA LINGUAGEM POÉTICA, NO MUNDO DAS PALAVRAS E 
VIVÊNCIAS 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura. 
Palavras-chave: Poesia contemporânea, Ensino Fundamental, Leitura, 
Resumo: Este projeto de Intervenção Didático-Pedagógico elegeu como tema de estudo o gênero 
poesia, para efetivação da leitura enquanto prática social. Assim, terá por objetivo abordar sobre a 
importância da poesia contemporânea na formação de leitores. Os pressupostos teóricos que 
nortearão a proposta estarão voltados aos estudos 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. Em relação à metodologia, o trabalho se caracteriza 
como uma pesquisa social aplicada de natureza qualitativa que se enquadra como pesquisa-ação. 
Este projeto será desenvolvido na Escola Estadual Professor Léo Kohler- Ensino Fundamental, na 
cidade de Terra Boa, Paraná, no 1º semestre de 2017 e os sujeitos de pesquisa foram os alunos 
do 7º ano. Esperamos que o trabalho possa resgatar o valor da leitura, possibilitando a melhoria 
na qualidade da escrita e a expressividade dos sentimentos, motivado pelo jogo fascinante da 
linguagem poética, no mundo das palavras e vivências. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA CRISTINA OLIVEIRA DE MELO 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Atividades lúdicas como recurso didático no processo de ensino aprendizagem da 
Literatura 
Tema: Literatura e escola: concepção e prática 
Palavras-chave: Atividades lúdicas, recurso didático, textos literários, lúdico e literatura, 
Resumo: Esta produção didática tem por o objetivo discorrer sobre as atividades lúdicas como 
recurso didático no processo de ensino aprendizagem da Literatura e de que maneira ela pode 
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ser trabalhada de forma abrangente na interdisciplinaridade. O lúdico, em qualquer tempo não é 
trivial, é altamente sério e de profunda significação, desempenhando um papel fundamental na 
aprendizagem, descontraindo e auxiliando o estudante em suas dificuldades motoras e cognitivas, 
na concentração, observação, na sua autoestima, tudo isto embasado na proposta curricular. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Atividades lúdicas como recurso didático no processo de ensino aprendizagem da 
Literatura 
Tema: Literatura e escola: concepção e prática 
Palavras-chave: Atividades lúdicas, recurso didático, textos literários 
Resumo: Esta produção didática tem por objetivo discorrer sobre as atividades lúdicas como 
recurso didático no processo de ensino aprendizagem de Literatura e de que maneira ela pode 
ser trabalhada de forma abrangente na interdisciplinaridade. O lúdico, em qualquer tempo não é 
trivial, é altamente sério e de profunda significação, desempenhando um papel fundamental na 
aprendizagem, descontraindo e auxiliando o aluno em suas dificuldades motoras e cognitivas, na 
concentração-observação, na sua autoestima, tudo isto embasado na proposta curricular. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A NOTÍCIA EM SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA NOS 
PROCESSOS DE LEITURA E DE PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa a interpretação na leitura e a autoria 
na escrita 
Palavras-chave: Notícia, Escrita, Revisão, Reescrita, 
Resumo: RESUMO: Neste artigo intenciona-se mostrar os resultados alcançados com a 
aplicação de uma Unidade Didática, fruto da pesquisa desenvolvida sobre o gênero textual 
Notícia, durante os estudos do Projeto de Desenvolvimento Educacional - PDE, promovido pela 
Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná (SEED). A pesquisa teve como tema 
central a produção de texto de notícia, trabalho esse que envolveu também a leitura, a análise 
linguística dos textos lidos, o planejamento da produção, escrita, revisão e reescrita. A teoria que 
embasou o projeto está ancorada nos postulados do Círculo de Bakhtin, bem como de acordo 
com as DCEs, Diretrizes Curriculares Estaduais. Para o desenvolvimento do trabalho foram 
pesquisados autores como Geraldi (1985), Serafini (1995) e Ruiz (2010), Sercundes (2011), 
Gasparoto e Menegassi (2013), os quais concebem a escrita como trabalho processual. O 
trabalho foi aplicado por meio de material produzido em forma de unidade didática que possibilitou 
todos os passos desde a leitura, análise linguística, escrita, revisão e reescrita. Os resultados 
mostram que os alunos assumiram o papel de autores de uma forma reflexiva e responsável em 
suas escritas e reescritas. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A notícia em sala de aula: uma proposta de análise linguística no processo de leitura e 
produção textual escrita 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa a interpretação na leitura e a autoria 
na escrita 
Palavras-chave: Análise linguística, Notícia, Escrita, Revisão, Reescrita 
Resumo: Esta unidade didática objetiva apresentar uma proposta de análise linguística na sua 
ligação com a leitura e a produção textual escrita do Gênero Notícia, a ser desenvolvida com 
alunos do 9º ano do Colégio Estadual Padre Manuel da Nóbrega, em Umuarama-PR. O trabalho 
está pautado na teoria bakhtiniana. Busca-se desenvolver propostas de análise linguística 
aplicada ao gênero textual notícia, evidenciando as características discursivas, as recorrências 
gramaticais do gênero, demonstrando-se, por meio da interpretação dos signos ideológicos, que 
não há a imparcialidade desejada nesse gênero. Analisar-se-á o processo de reenunciação e 
suas implicações para a credibilidade e validação de posicionamentos na notícia. Também serão 
trabalhados aspectos da estrutura composicional do gênero. Assim, pretende-se contribuir com a 
formação de leitores mais críticos e produtores competentes, focando a produção de texto sob o 
mesmo gênero, a qual evidenciará a relação da análise linguística com as etapas de revisão e 
reescrita do texto, valorizando a autoria e a divulgação do texto do aluno. 
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Título: O texto de base injuntiva vinculado à observância das regras de conduta 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Linguagem, Texto injuntivo, Interação, Comportamento, Socialização, 
Resumo: Esta pesquisa apresenta uma proposta que prioriza textos de base injuntiva e os 
relaciona a comportamentos antissociais no espaço escolar. O artigo que se fundamentou nas 
teorias sociointeracionista e discursiva da linguagem e estudos sobre desenvolvimento, 
aprendizagem e comportamento antissocial, se propõe a relatar os resultados da pesquisa e 
implementação desenvolvidas durante o PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional). 
Foram desenvolvidas atividades de reconhecimento das características e função social dos 
gêneros pertencentes a essa tipologia tendo em vista à socialização por meio de práticas 
pedagógicas que visavam à interação e a colaboração entre os alunos. Essa proposta foi 
implementada em uma turma de 7º ano, no Colégio Estadual Arnaldo Faivro Busato, em Pinhais. 
As temáticas apresentadas sugeriam que fossem discutidos valores socioculturais e a 
necessidade de desenvolver comportamentos pró-sociais. Sendo assim, além de analisar os 
textos quanto à sua composição, intencionalidade e objetivo, puderam ser associados às 
vivencias do cotidiano, levando a reflexões pessoais e interpessoais. Constatou-se a importância 
de trabalhar com materiais diversos e atrativos para o aluno a fim de tornar a aprendizagem mais 
significativa e propiciar situações de socialização. Neste artigo, também foram relatados os 
resultados do GTR (Grupo de Trabalho em Rede), da Secretaria Estadual de Educação do 
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Paraná, no qual foram analisados a implementação da Unidade Didática e o projeto de pesquisa 
que a fundamenta. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA FARTE 
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O texto de base injuntiva vinculado à observância das regras de conduta 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: texto injuntivo, leitura, linguagem, regras, interação 
Resumo: Esta Unidade Didática foi elaborada com base nas Diretrizes Curriculares Estaduais 
(2008), priorizando os estudos com textos de base injuntiva vinculados à observância das regras 
de conduta. Nesse sentido, foram selecionados textos como: leis; regras de convivência; regras 
de jogo; receita médica e roteiro de instruções para compor esse material. As atividades 
referentes a esses textos visam aprimorar os conhecimentos da disciplina de Língua Portuguesa 
fazendo uma relação com a importância de seguir regras, instruções e leis a fim de obter êxito na 
ação proposta pelo texto e, consequentemente, refletir sobre a sociabilização no ambiente 
escolar. No entanto, considerando a plasticidade dos gêneros textuais, outras tipologias foram 
utilizadas como subsidiárias. Portanto, notícia, reportagem, vídeos, obras de arte, música, texto 
poético, trecho de filme e fábula são gêneros que também compõem esse material. Entendendo 
que o texto é um ato de interação social e que as atividades pedagógicas propostas além de 
possibilitar o estudo da composição, intencionalidade e objetivo dos textos pertencentes aos 
gêneros que compõem essa tipologia, poderão, ainda, propiciar a reflexão sobre comportamentos 
inadequados, relacioná-los a valores socioculturais e à necessidade de desenvolver 
comportamentos pró-sociais. Este material foi dividido em quatro módulos organizados em uma 
sequencia que contempla: previsões de leitura, leitura, debates, interpretação de texto, análise 
linguística e produção de texto, que serão desenvolvidas a partir de uma metodologia mediada 
pelo debate e reflexões, priorizando os trabalhos em grupo e a socialização das atividades com os 
colegas. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSE MARIA HEIDEMANN MACIEL 
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Reflexões sobre as gramáticas no processo de ensino-aprendizagem de Língua 
Portuguesa: a contribuição dos gêneros textuais 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gramática (s), Análise Linguística, Ensino 
Resumo: O presente artigo apresenta um relato da implementação do projeto de intervenção 
pedagógica Reflexões sobre as gramáticas no processo de ensino-aprendizagem de Língua 
Portuguesa: a contribuição dos gêneros textuais, aplicado ao corpo docente do Colégio Estadual 
Jardim Apucarana, no município de Almirante Tamandaré (PR), no decorrer do primeiro semestre 
de 2017, com o objetivo principal de proporcionar aos docentes a oportunidade para refletirmos 
coletivamente sobre como têm sido trabalhados os conteúdos gramaticais nas aulas de LP no 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_utfpr_rosangelafarte.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_utfpr_rosemariaheidemannmaciel.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_utfpr_rosemariaheidemannmaciel.pdf


Ensino Fundamental II no referido colégio, bem como apresentar uma proposta de ensino sob a 
perspectiva de análise linguística, contempladas nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa 
do Estado do Paraná. Para que tais propostas se concretizassem, foram realizados encontros, 
nos quais efetuamos estudos teóricos e atividades práticas, além de trocas de experiências, para 
que juntos pudéssemos aperfeiçoar nossa prática pedagógica no ensino da língua materna. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSE MARIA HEIDEMANN MACIEL 
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Reflexões sobre as gramáticas no processo de ensino-aprendizagem de Língua 
Portuguesa: a contribuição dos gêneros textuais 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gramática(s), Ensino 
Resumo: A principal intenção deste projeto de intervenção pedagógica é fazer com que os 
professores de Língua Portuguesa, principalmente, reflitam sobre sua prática pedagógica, em 
relação ao ensino da gramática no Ensino fundamental II. Pretende-se realizar uma reflexão sobre 
as gramáticas e suas funções em nossa língua. Serão enfatizados três tipos: a internalizada que o 
falante já domina; a descritiva que não estuda apenas a norma culta, mas as outras variedades 
linguísticas; e a normativa exigida tanto pela escola quanto pela sociedade. Concomitantemente, 
a interdependência entre as gramáticas e os gêneros textuais no ensino contextualizado da 
Língua Portuguesa com o objetivo de analisar o papel da gramática de acordo com as 
especificidades de cada gênero textual. Para o desenvolvimento desta proposta serão 
trabalhados textos específicos, em formato de oficinas, visando aprofundar o conhecimento 
teórico, e, assim, facilitar a compreensão do assunto proposto, além de oferecer subsídios para 
melhorar a nossa prática cotidiana no ensino da língua materna. Os principais autores/obras que 
fundamentaram o projeto são: Irandé Antunes (Muito Além da Gramática - por um ensino de 
línguas sem pedras no caminho), Luiz Carlos Travaglia (Gramática e Interação: uma proposta 
para o ensino da gramática) e Sírio Possenti (Por que (não) ensinar gramática na escola). 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSELAINE RAQUEL DE GOIS 
Orientador: ALCIONE TEREZA CORBARI - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Gênero  Notícia televisiva´: trabalhando a oralidade, formando leitores críticos 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: oralidade, notícia, produção de texto oral 
Resumo: Este estudo faz parte das atividades propostas no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE/2016, como proposição de desenvolvimento de práticas pedagógicas, e 
objetivas refletirem sobre estratégias de leitura do gênero notícia na modalidade oral. Sendo que 
a oralidade tem sido pouco trabalhada em sala de aula, priorizando a leitura e a escrita. O 
desenvolvimento desta pesquisa envolverá alunos dos oitavos anos do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Professor Vicente de Carli - Francisco Beltrão - PR. A pesquisa pautou-se pelas 
teorias de leitura, oralidade e gênero notícia, fundamentadas nos estudos de Marcuschi (2010), 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_utfpr_rosemariaheidemannmaciel.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_utfpr_rosemariaheidemannmaciel.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_unioeste_roselaineraqueldegois.pdf


Koch (2002), Faria (2008), Curado (2002), Busatto (2010) dentre outros. Neste texto, 
apresentamos as ações de intervenção pedagógica, desenvolvidas com o gênero notícia na 
modalidade oral, com a finalidade de possibilitar ações que favoreçam o desenvolvimento da 
oralidade e sua importância para que haja uma maior responsabilidade em realizar atividades que 
possibilitem aos alunos a capacidade de posicionar-se com maior argumentatividade e criticidade 
no meio em que estão inseridos, sendo que, a grande parte das nossas argumentações é 
realizada pela fala. Os resultados permitem apontar que, muitas vezes, os alunos não possuem 
segurança para posicionar-se oralmente e não conseguem reconhecer na oralidade a leitura de 
texto e contexto com a devida reflexão sobre as marcas de argumentação oral presentes neste 
gênero. Portanto, cabe à escola a tarefa de incentivá-los a participarem na sociedade com 
exposições orais mais reflexivas e propiciar-lhes condições de ler com autonomia e compreensão. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSELAINE RAQUEL DE GOIS 
Orientador: ALCIONE TEREZA CORBARI - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Leitura, análise linguística e produção de texto oral do gênero 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: oralidade, leitura, notícia 
Resumo: Embora a linguagem oral faça parte do nosso cotidiano, a escola valoriza mais a leitura 
e a escrita. Os alunos precisam saber organizar suas ideias na fala com maior argumentatividade 
e criticidade, saber posicionar-se perante conversas, debates e situações orais, para, assim, 
poder participar de instâncias sociais que vão além do ambiente familiar e escolar, por exemplo. 
Saber expressar seus pensamentos com propriedade engrandece o senso de cidadania e abre 
espaços para uma maior interação social. A escola, portanto, tem de abrir possibilidades para que 
a oralidade seja trabalhada de forma sistemática em sala. Este projeto de intervenção pedagógica 
tem como foco a notícia e sua apresentação oral. A partir da proposta aqui apresentada, 
pretendemos trabalhar não só a relação entre oralidade e escrita, mas também focar a leitura 
crítica na notícia. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSEMARY FRATES 
Orientador: Cláudia Garcia Cavalcante - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: REDE SOCIAL COMO ESTRATÉGIA PARA DISCUSSÃO DA LITERATURA MODERNA 
BRASILEIRA 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: facebook, literatura moderna, Tecnologias de informação e comunicação 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos a partir de uma intervenção educativa a 
qual teve por objetivo desenvolver uma página do Facebook para promoção e interatividade de 
professores de português. Além deste, os objetivos específicos foram: (1) promover a discussão 
da Literatura Moderna Brasileira entre professores de Língua Portuguesa do Ensino Médio; (2) 
incentivar a colaboração coletiva dos docentes da instituição de ensino para elaboração da 
página; (3) elaborar um grupo na rede social Facebook sobre Literatura Moderna Brasileira, e; (4) 
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estimular o uso de recursos tecnológicos pelos docentes de Língua Portuguesa do Ensino Médio. 
As atividades foram desenvolvidas no Colégio Estadual Professor João Mazzarotto (Curitiba/PR) 
e os participantes foram professores de língua portuguesa do ensino médio lotados na instituição. 
A intervenção consistiu em oficinas pedagógicas cujo tema era  Rede social como estratégia para 
discussão da Literatura Moderna Brasileira. Os encontros ocorreram no laboratório de informática 
do Colégio e, a partir da criação da página no Facebook, foram inseridos nela textos, vídeos e 
imagens com a finalidade de promover a discussão entre os docentes acerca das potencialidades 
do uso desta ferramenta para a formação docente, bem como para uso em sala de aula com os 
educandos. A ação possibilitou aperfeiçoar a prática pedagógica em relação às Tecnologias de 
Comunicação e Informação (TICs), e oferecer uma metodologia inovadora aos professores do 
Ensino Médio. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSEMARY FRATES 
Orientador: Cláudia Garcia Cavalcante - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: REDE SOCIAL COMO ESTRATÉGIA PARA DISCUSSÃO DA LITERATURA MODERNA 
BRASILEIRA 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Facebook, literatura moderna, Tecnologias de informação e comunicação 
Resumo: Em meio às transformações na área da educação e as possibilidades que as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e redes sociais podem fornecer é possível ao 
professor de Língua Portuguesa utilizá-las para o ensino desta disciplina como meio de tornar 
este processo diferenciado, quebrando paradigmas ainda existentes relacionados ao uso das 
tecnologias na educação e aproximar alunos e professores através destes recursos. Diante disso, 
o objetivo desse projeto é desenvolver uma página do Facebook. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSILANE BECK BENSI 
Orientador: Cláudia Garcia Cavalcante - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DESCONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS ATRAVÉS DE HISTÓRIAS E CONTOS 
INFANTOJUVENIS 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Literatura Infanto-juvenil, Estereótipo, Mulher, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo a apresentação dos resultados da implementação do 
Projeto Desconstrução de Estereótipos Através de Histórias e Contos Infanto-juvenis, 
contemplado na linha de estudos, Diálogos curriculares com a diversidade, do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE). O referido projeto foi aplicado no Colégio Estadual Dona 
Branca do Nascimento Miranda, em Curitiba- Paraná, para os alunos dos sextos anos. Seu 
propósito foi criar diálogos entre a diversidade de gênero e os conteúdos do currículo da disciplina 
de Língua Portuguesa na educação básica, visto que é possível relacionar questões sociais com a 
disciplina, principalmente através da literatura. Teve como principal foco tentar minimizar hábitos 
de discriminação e preconceito em relação à mulher na sociedade, pois tais atos são elementos 
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motivadores de violências, sejam estas orais, psicológicas ou físicas. Após fazerem leituras 
individuais e em grupo das obras selecionadas, audição de histórias e assistirem a filmes, os 
alunos puderam posicionar-se sobre o assunto através de debates e produção cartazes 
relacionados ao tema. Ao final da aplicação, pôde-se constatar, por meio das produções, que os 
alunos perceberam a presença de discriminação e preconceito em seu dia a dia e sentiram-se 
desconfortáveis com estas questões. O que se leva a acreditar que, provavelmente, não serão 
adultos praticantes destes atos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSILANE BECK BENSI 
Orientador: Cláudia Garcia Cavalcante - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: DESCONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS ATRAVÉS DE HISTÓRIAS E CONTOS 
INFANTOJUVENIS 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: gênero, preconceito, infanto-juvenil 
Resumo: O trabalho abrange alguns tipos de preconceitos sociais atuais, em especial o 
relacionado ao papel da mulher na sociedade. Abordarão, inicialmente, histórias e contos com 
princesas dos clássicos infanto-juvenis, que destacavam a doçura, delicadeza, fragilidade, 
passividade, dentre outras qualidades, que eram valorizadas nas mulheres de outra época. Em 
seguida, colocará em foco obras que vão de encontro a tais conceitos, o que tornará possível o 
cruzamento de ideias sobre o assunto, pois a literatura está ligada à vida social. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSILDA MARIA SANTOS PINHEIRO 
Orientador: Jaime dos Reis Sant’Anna - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A intertextualidade temática na literatura abordando o ciúme 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura - Concepções de leitura e sua implicação no ensino. 
Palavras-chave: Leitura, Literatura, texto literário, ciúme 
Resumo: O presente artigo traz reflexões acerca do projeto de leitura A intertextualidade temática 
na literatura abordando o ciúme, por meio do qual se objetiva incentivar a leitura literária e formar 
leitores reflexivos e críticos. O ponto de partida é a leitura de textos literários porque 
consideramos que a leitura é uma prática que se aprende com estímulos e incentivos e que a 
escola deve criar espaços e condições para sua prática. Ele foi planejado a partir da análise dos 
resultados de avaliações em larga escala que mostraram o baixo nível de proficiência dos alunos 
na leitura e na interpretação de texto. O público-alvo foi o alunado do 2º ano do Ensino Médio, do 
Colégio Estadual Rio Branco-Ensino Fundamental e Médio, aos quais o Projeto foi aplicado no 1º 
semestre de 2017. Como estímulo e incentivo para a leitura foram realizadas diversas atividades 
como dinâmicas e atividades em grupo, pesquisa e socialização dos resultados, aulas teóricas, 
vídeos e recortes de filmes, entre outras. Os textos literários utilizados - ambos abordando o 
ciúme como eixo norteador - são: A hora da verdade, de Pedro Bandeira, no gênero romance; e 
Otelo, de Shakespeare, no gênero drama, propiciando o estudo dos mecanismos de 
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intertextualidade, bem como os efeitos da abordagem do tema sobre aspectos psicológicos e 
sociais dos adolescentes. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSILDA MARIA SANTOS PINHEIRO 
Orientador: Jaime dos Reis Sant’Anna - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A intertextualidade temática na literatura abordando o ciúme,  
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura - Concepções de leitura e sua implicação no ensino 
Palavras-chave: leitura, literatura, texto literário, ciúme, 
Resumo: A produção didático pedagógica traz atividades referente à leitura, buscando ressaltar a 
importância da leitura na vida das pessoas por meio de: dinâmicas, leituras informativas, leituras 
de obras literárias, atividades em grupo, aulas teóricas, produção de textos e socialização oral e 
escrita pelos alunos entre outras. Todas elas visam incentivar a leitura e formar leitores críticos e 
reflexivos capazes de irem além das informações que se encontram nas camadas superficiais do 
texto 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE CREM 
Orientador: Thiago Alves Valente - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: REFERÊNCIAS DE LEITURA: MEIO DIGITAL E ATIVIDADE DOCENTE 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Formação de Professores, Leitura, Tecnologias Digitais, 
Resumo: A escola tem papel importante na formação de leitores competentes e perenes. O uso 
das Tecnologias Digitais no ensino pode ser uma alternativa para promover atividades de leitura 
focando a prática em sala de aula em todas as áreas e, principalmente, em Língua Portuguesa. 
Este artigo apresenta os resultados do Projeto de Implementação Pedagógica Referências de 
leitura: meio digital e atividade docente na Escola Estadual Maria Pereira - Ensino Fundamental 
(Anos Finais) em Leópolis/PR, com a proposição de instrumentalização de professores da 
Educação Básica, por meio da elaboração de uma sequência de estudos pelos quais os docentes 
pudessem entrar em contato com sites potencialmente úteis para atividades de formação de 
leitores. A abordagem metodológica é de natureza qualitativa. Com base nas reflexões 
direcionadas ao trabalho com leitura e letramento e em consonância com as novas mídias e 
tecnologias, vislumbra-se a formação dos professores para melhor uso das tecnologias digitais. 
Assim, este estudo visa favorecer o saber e propor melhor uso de ferramentas virtuais ao trabalho 
docente, apoiando, como escopo dessa ação, a formação leitora em amplo aspecto. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Referências de leitura: meio digital e atividade docente 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Formação de Professores, Leitura, Tecnologias Digitais, 
Resumo: A escola tem papel importante na formação de leitores competentes e perenes. O uso 
das Tecnologias Digitais no ensino pode ser uma alternativa para promover atividades de leitura 
focando a prática em sala de aula em todas as áreas e, principalmente, em Língua Portuguesa. 
Dessa forma, este projeto propõe a instrumentalização de professores da Educação Básica, por 
meio de um guia de referências de plataformas virtuais e demais suportes de informação, como 
apoio à formação de leitores na escola. Para que este objetivo seja alcançado, a abordagem 
metodológica será de natureza qualitativa com posterior aplicação. Com base nas reflexões 
direcionadas ao trabalho com leitura e letramento e em consonância com as novas mídias e 
tecnologias, vislumbra-se a formação dos professores para melhor uso das tecnologias digitais. 
Assim, esse estudo visa favorecer o saber e propor melhor uso de ferramentas virtuais ao 
trabalho docente, apoiando, como escopo dessa ação, a formação leitora em amplo aspecto. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE ROSSATO DE OLIVEIRA 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RESSIGNIFICANDO A LEITURA: A CONTRIBUIÇÃO DA FÁBULA COMO INCENTIVO À 
LEITURA E ESCRITA 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Fábulas, Gêneros textuais, Leitura, 
Resumo: Este artigo apresenta reflexões sobre a implementação do projeto de intervenção 
pedagógica desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE realizado 
na Escola Estadual Professor João Rodrigues da Silva- Ensino Fundamental e Médio, do 
município de Londrina. Com intenção de despertar o interesse dos alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental para a leitura e a escrita, este projeto teve o objetivo de utilizar o gênero fábula 
como estratégia de leitura a fim de contribuir com o crescimento intelectual, tornando o aluno leitor 
e proficiente. Para a realização deste trabalho foram escolhidos os autores fabulistas Esopo, Jean 
de La Fontaine e Monteiro Lobato. A metodologia adotada neste estudo foi por meio de pesquisa 
e aplicação de conteúdos envolvendo o gênero textual fábula, onde realizou-se um diagnóstico 
sobre leitura e o gênero, dinâmicas de motivação, atividades que oportunizassem a leitura, a 
compreensão e a interpretação. Os resultados observados com a implementação do projeto 
apresentaram dados significativos e satisfatórios. Este estudo está pautado, sobretudo, em 
autores que ressaltam a importância da leitura como processo fundamental para o ensino 
aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE ROSSATO DE OLIVEIRA 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: A CONTRIBUIÇÃO DA FÁBULA COMO INCENTIVO À LEITURA E ESCRITA 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura: concepções de leitura e sua implicação no ensino 
Palavras-chave: Fábulas, Motivação da leitura, Escrita, 
Resumo: A proposta a ser desenvolvida nesta Unidade Didática justifica-se pela constatação de 
que grande parte dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental tem demonstrado desinteresse e 
falta do hábito da leitura, e consequentemente a dificuldade na escrita tem aumentado. Percebe-
se também que os recursos midiáticos da internet têm afastado os adolescentes dos livros, sendo 
necessário criar caminhos para o resgate da leitura como fonte de pesquisa e conhecimento. 
Diante destas questões, e com base na concepção interacionista de leitura, esta Unidade Didática 
tem como objetivo o desenvolvimento de estratégias motivadoras que possam despertar o 
interesse pela leitura e escrita utilizando o gênero discursivo Fábula, de forma interessante e 
prazerosa, que suscitem resultados significativos nos anos subsequentes de estudo, e que a 
efetivação das atividades auxiliem verdadeiramente para o crescimento intelectual do aluno, 
ampliando suas competências na leitura e escrita, tornando-o um leitor proficiente, capaz de ler, 
refletir e posicionar-se adequadamente diante das dificuldades encontradas; que consiga 
desenvolver-se intelectual e socialmente, contribuindo de maneira positiva no grupo a qual 
pertence. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSIMERI DA SILVA CECCON 
Orientador: Fernanda Deah Chichorro Baldin - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Diversidade através dos Gêneros Textuais: convivendo e respeitando as diferenças étnico-
raciais na Escola 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Ações afirmativas, sequência didática, método recepcional, gêneros discursivos, 
étnico-racial, 
Resumo: O presente artigo visou contribuir para o entendimento de desafios e potencialidades do 
ensino de Língua Portuguesa no contexto de uma formação para a cidadania plena e seu objetivo 
maior foi articular cidadania à educação das relações étnico-raciais e o ensino da Língua 
Portuguesa por meio dos gêneros discursivos com temáticas e questões relativas a formas pelas 
quais a escola pode promover a educação das relações étnico-raciais, entendida enquanto direito 
humano fundamental. A pesquisa organizou-se na prática de ações afirmativas com atividades 
que contribuíram e restauraram a autoestima dos alunos afrodescendentes e no desenvolvimento 
da leitura, interpretação, escrita e reescrita de textos, utilizando como recurso o método 
recepcional BORDINI & AGUIAR, 1993, p. 88) e baseia-se nas sequências didáticas de Dolz e 
Schneuwly (1998). 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSIMERI DA SILVA CECCON 
Orientador: Fernanda Deah Chichorro Baldin - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Diversidade através dos Gêneros Textuais: convivendo e respeitando as diferenças étnico-
raciais na Escola 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Cidadania, Diversidade étnico-racial, Gêneros discursivos 
Resumo: Em meio às discussões sobre direitos humanos, cidadania e educação, o presente 
projeto procura contribuir para o entendimento de desafios e potencialidades do ensino de Língua 
Portuguesa no contexto de uma formação para a cidadania plena. O objetivo deste é articular 
cidadania, a educação das relações étnico-raciais e o ensino da Língua Portuguesa através dos 
gêneros discursivos, tirando dessa articulação considerações, temáticas e questões relativas a 
formas pelas quais a escola pode promover a educação das relações étnico-raciais, entendida 
enquanto direito humano fundamental. Partindo de referências teórico-metodológicas e de dados 
empíricos coletados em várias pesquisas, foram identificadas temáticas e questões que podem 
ser abordadas a fim de promover relações étnico-raciais éticas entre estudantes como, por 
exemplo: superação de estereótipos, valorização da diversidade; África e seus descendentes; 
mídia e relações étnico-raciais e conhecimentos tradicionais da matriz africana e afro-brasileira. 
Para além de proclamar direitos, ressalta-se a necessidade de viabilizar sua efetivação e 
promover processos educacionais, focando no comprometimento com a formação de cidadãos 
críticos e engajados em lutas por equidade social. Por meio da análise empreendida, esperamos 
contribuir para o fomento do debate e da pesquisa sobre o papel do ensino da Língua Portuguesa 
na formação de cidadãos, tendo em vista a construção de relações sociais positivas e o 
engajamento em lutas por eliminação de quaisquer formas de desigualdade social e de 
discriminação. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSIRENE DE FREITAS CAMPOS 
Orientador: CLÓRIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Multiletramentos no Ensino de Língua Portuguesa: reflexões sobre a prática docente 
Tema: Linguística Aplicada no Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Gêneros discursivos, Recursos Tecnológicos, Multiletramentos, Redes sociais, 
Ensino de Língua Portuguesa 
Resumo: No presente artigo - elaborado a partir da implementação da Unidade Didática  
Multiletramentos no Ensino de Língua Portuguesa , o qual mobilizou a leitura de gêneros diversos 
em práticas de multiletramentos e propôs a produção de minicontos multissemióticos -, busco 
refletir acerca da utilização de recursos tecnológicos digitais e, portanto, dos multiletramentos nas 
aulas de Língua Portuguesa. Para elaboração e realização das atividades, parti das práticas e dos 
interesses dos/as alunos/as de um oitavo ano do Ensino Fundamental da rede pública de ensino 
do Paraná. Como referencial teórico para elaboração e implementação do projeto didático, sobre 
o qual aqui reflito, mobilizei os trabalhos de Street (2014) e de Rojo (2009, 2012). À luz desse 
referencial teórico, neste artigo relato as atividades desenvolvidas. Para além da leitura e da 
produção de textos, essas atividades visavam contribuir para que os/as estudantes refletissem 
sobre si mesmos, sobre suas práticas nas redes sociais e sobre os usos que faziam da internet de 
modo mais geral, refletindo sobre as linguagens nesses contextos. Os minicontos produzidos 
pelos/as estudantes, alguns dos quais apresento aqui, apontam para seu protagonismo nas 
práticas de multiletramentos nas aulas de língua portuguesa. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSIRENE DE FREITAS CAMPOS 
Orientador: CLÓRIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Multiletramentos no Ensino de Língua Portuguesa: A Linguística Aplicada no contexto do 
uso da tecnologia nas produções escolares 
Tema: Linguística Aplicada no Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Gêneros discursivos, Práticas letradas, Letramentos, Tecnologia, Ensino de 
Língua Portuguesa 
Resumo: Partindo do pressuposto que é preciso reconfigurar o papel da escola e o papel do 
professor no processo de ensino de Língua Portuguesa para que possamos formar alunos com 
uma postura crítica diante dos fatos do cotidiano, das interações, dos textos que circulam na 
sociedade complexa e heterogênea em que vivemos, procuramos pesquisar práticas letradas que 
possam ser trabalhadas/praticadas na escola com vistas a atender com maior eficiência as 
necessidades de uma geração conectada. Para isso, há que se considerar as diferentes práticas 
de letramento, que mudam as formas de interagir com a leitura e a escrita em práticas sociais de 
acordo com o contexto em que a linguagem é utilizada e que para cada prática social, há um tipo 
de letramento ou formas específicas para fazer uso dos mesmos. Desta forma, focamos o tema 
desta pesquisa nos estudos das DCE s em consonância com o Círculo de Bakhtin sobre o gênero 
discursivo e os estudos sobre Letramentos segundo Rojo (2009), (2012), (2014); Kleiman (1995), 
Street (2014), visando ampliar o repertório teórico e aproximar teoria e prática no ensino da 
Língua Portuguesa, na sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSIVANER DE MELLO 
Orientador: Cármen Rodrigues de Lima - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: LETRAMENTO LITERÁRIO: PROPOSTAS DE LEITURA PARA O CONTO 'NEGRINHA 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura, Letramento Literário, Negrinha, Sequencia Expandida 
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo mostrar os resultados do projeto de intervenção 
pedagógica, realizado por intermédio do Programa de Desenvolvimento Educacional, no período 
de 2016-2017. Esse projeto atendeu alunos da 3ª série do Ensino Médio, do Colégio Estadual 
Juracy Rachel Saldanha Rocha, localizado no município de Marialva-PR. Para a aplicação do 
projeto, foram necessárias 32 aulas. Nelas, as atividades foram desenvolvidas com o objetivo de 
proporcionar aos alunos experiências significativas relacionadas à leitura literária. A metodologia 
utilizada é denominada Sequência Expandida, cuja praxe está amparada na proposta de Rildo 
Cosson.  Negrinha, obra de Monteiro Lobato, foi o conto escolhido como corpus dessa proposta. 
Essa escolha se justifica pelo fato de ele ser um texto selecionado para o exame do vestibular, em 
algumas instituições Na prática, essa proposta busca a escolarização da literatura através de 
atividades diversificadas, observando algumas necessidades da sala e seguindo os pressupostos 
de Cosson (2014) para o letramento literário. Destaca-se que além da obra de Monteiro Lobato, 
outras também se fizeram presentes, estabelecendo, conforme a proposta, um diálogo intertextual 
entre os textos. Isso permitiu um crescimento significativo da turma e culminou na releitura do 
texto Negrinha através da produção de um curta-metragem. Assim, a busca por um leitor crítico, 
capaz de realizar leituras e interpretá-las com propriedade, preparado para reconhecer a 
importância da leitura literária, fazendo inferências e análises, motivou à elaboração dessa 
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proposta, cuja perspectiva aponta a literatura como caminho que pode contribuir para um futuro 
mais humano da sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSIVANER DE MELLO 
Orientador: Cármen Rodrigues de Lima - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: LETRAMENTO LITERÁRIO: LETRAMENTO LITERÁRIO: PROPOSTAS DE LEITURA 
PARA O CONTO 'NEGRINHA' 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Letramento- Literatura- textos multimodais 
Resumo: LETRAMENTO LITERÁRIO: PROPOSTAS DE LEITURA PARA O CONTO NEGRINHA 
Este trabalho busca resgatar a importância da literatura como formadora social, que por meio de 
estratégias de leitura simples e inovadoras, apresentadas por Rildo Cosson, em Letramento 
Literário - teoria e prática, pretendemos resgatar no nosso aluno o gosto pela leitura do cânone e 
assim letramento literário. LETRAMENTO LITERÁRIO: PROPOSTAS DE LEITURA PARA O 
CONTO NEGRINHA Este trabalho busca resgatar a importância da literatura como formadora 
social, que por meio de estratégias de leitura simples e inovadoras, apresentadas por Rildo 
Cosson, em Letramento Literário - teoria e prática pretendemos resgatar no nosso aluno o gosto 
pela leitura do cânone e assim letramento literário. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSYANE APARECIDA LEITE AUGUSTI 
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CULTURA POPULAR NA ESCOLA: LITERATURA DE CORDEL E O ENSINO DA 
LÍNGUA MATERNA 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Literatura Popular, Estética da Recepção, Diversidade Cultural, Cordel, 
Resumo: Este artigo, elaborado como atividade do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), tem como tema Leitura e Valorização da Cultura Popular. Objetivou-se propiciar um 
desenvolvimento efetivo dos alunos estabelecendo conexões na abordagem da língua materna 
através da poesia de Cordel, numa interdependência entre o contexto sócio histórico e a arte, 
reconhecendo suas características básicas de leitura, oralidade e escrita. A leitura e a escrita são 
essenciais para a inserção do indivíduo na sociedade, e é na escola que ele terá acesso aos 
textos não só escolares, como os de circulação social; por isso cabe à instituição escolar 
possibilitar o aprimoramento da leitura no aluno. Sob essa perspectiva, o presente trabalho, por 
meio do método da Estética da Recepção, fundamentado nos autores Zilberman (2004), Bordini & 
Aguiar (1993), Cosson (2006) e outros, se desenvolveu com alunos dos sétimos anos, do Colégio 
Estadual Guilherme de Almeida EFM, do município de Loanda (PR), no primeiro bimestre de 
2017. Como resultados, destacam-se: o envolvimento dos educandos nas atividades propostas; a 
valorização da diversidade cultural; a ampliação do conhecimento linguístico e discursivo; a 
conscientização e valorização da cultura popular e ampliação do potencial criativo. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: ROSYANE APARECIDA LEITE AUGUSTI 
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A literatura em sua dimensão cultural: evidenciando o cordel 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Português, Ensino Fundamental, Estética da Recepção 
Resumo: Esta Unidade Didática está fundamentada no Método Recepcional das autoras Bordini 
e Aguiar (1993). Esse método apresenta, com relação ao leitor, 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. Nesse processo de interação leitor texto, consideramos fundamental a figura do 
leitor, já que nesse método, ele é visto como um co-participante na produção de sentido do texto. 
Este trabalho será desenvolvido com alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Guilherme de Almeida na cidade de Loanda, estado do Paraná e tem como base textos 
do gênero literário/artístico cujo objetivo primordial é propiciar um desenvolvimento intelectual 
efetivo dos alunos, estabelecendo conexões, na abordagem da língua materna através da poesia 
de Cordel. Desse modo, este material vai oferecer oportunidades para que os alunos reconheçam 
a função social desse gênero, bem como suas características básicas através de práticas de 
leitura, oralidade e escrita promovendo a valorização da diversidade cultural. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SALETE DA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Valdeci Batista de Melo Oliveira - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DE CAUSOS E NARRATIVAS CONTADAS NO ASSENTAMENTO VITÓRIA DA 
REFORMA AGRARIA COMO ESTIMULO ÀS PRÀTICAS DE LEITURA E DE PRODUÇÂO 
TEXTUAL 
Tema: Leitura e produção textual 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Língua Portuguesa, Produção textual, inquietações, 
Resumo: O presente artigo resulta de uma pesquisa PDE e busca apresentar as atividades nela 
desenvolvidas cujo foco de interesse recaiu sobre trabalhar com a oralidade em sala de aula, 
como ajuda e suporte para a formação leitora e da capacidade de escrever, considerando as 
dificuldades de leitura e de escrita dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, para pensar 
práticas pedagógicas que possam contribuir para a formação leitora e da capacidade de escrever 
textos coerentes e estimulantes. Participaram dela professores de Língua Portuguesa do Colégio 
Estadual do Campo Santa Luzia, situado no Assentamento Vitória, município de Lindoeste-
Paraná, assim como outros professores desta escola que também vivenciam as dificuldades dos 
alunos no processo de leitura e de escrita, incluindo nessas dificuldades a falta de interesse em 
ler e em escrever demonstrada pelos alunos que ali estudam. No caso da disciplina de Língua 
Portuguesa, as inquietações estão postas nas questões relativas ao processo de letramento e da 
produção textual escrita dos alunos. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SALETE DA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Valdeci Batista de Melo Oliveira - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DE CAUSOS E NARRATIVAS CONTADAS NO ASSENTAMENTO VITÓRIA DA 
REFORMA AGRÁRIA COMO ESTÍMULO ÀS PRÁTICAS DE LEITURA E DE PRODUÇÃO 
TEXTUAL 
Tema: Leitura e produção textual 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Língua Portuguesa, Produção textual, inquietações 
Resumo: Os professores de Língua Portuguesa do Colégio Estadual do Campo Santa Luzia, 
situado no Assentamento Vitória, município de Lindoeste - Paraná, assim como outros 
professores desta escola vivenciam diversas inquietações no que respeita ao interesse e à 
aprendizagem dos alunos que aqui estudam. No caso da disciplina de Língua Portuguesa, as 
inquietações estão postas nas questões relativas ao desenvolvimento do hábito de leitura e da 
produção textual escrita dos alunos. Por isso, ao propor desenvolver a pesquisa PDE o foco de 
interesse recairá sobre as questões de leitura e de escrita, considerando as dificuldades de leitura 
e de escrita dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, para pensar práticas pedagógicas que 
possam contribuir para a formação do hábito de leitura e da capacidade de escrever textos 
coerentes e estimulantes. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SANDRA MARA BRIEGA 
Orientador: Jaime dos Reis Sant’Anna - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Produção textual a partir da leitura de contos 
Tema: Conto - práticas pedagógicas a ele associadas para incentivo à leitura e à escrita. 
Palavras-chave: Sequência didática, Conto de suspense, Produção Escrita, 
Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar o desenvolvimento e os principais 
resultados obtidos no decorrer da implementação do projeto: Produção textual a partir da leitura 
de contos. Este foi idealizado visando ao desenvolvimento das práticas discursivas de oralidade, 
leitura e escrita numa turma de 40 alunos do 9° ano do ensino fundamental. Para a realização do 
trabalho, foi utilizada a metodologia sequência didática, proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly 
(2004). Neste artigo, são expostas e analisadas algumas produções dos teóricos que 
fundamentam conceitos do ISD, do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 2003) e da 
teoria dos Gêneros Discursivos. No decorrer do trabalho, são apresentadas as reflexões 
realizadas durante a implementação e os resultados obtidos no final do projeto. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SANDRA MARA BRIEGA 
Orientador: Jaime dos Reis Sant’Anna - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Produção textual a partir da leitura de contos 
Tema: Conto - práticas pedagógicas a ele associadas para incentivo à leitura e à escrita. 
Palavras-chave: Sequência didática, Conto de suspense, Linguagem escrita 
Resumo: Esta unidade didática pretende trabalhar o gênero conto de suspense, o trabalho será 
realizado com a utilização da sequência didática proposta por (DOLZ, NOVERRAZ, 
SCHENEUWLY, 2004). Primeiramente será elaborado o modelo didático de gênero, que é na 
verdade uma pesquisa sobre o gênero a qual apontará as dimensões ensináveis. Os dados da 
pesquisa serão utilizados na organização do material didático que é um conjunto de atividades 
escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual. Elas têm a 
finalidade de ajudar o aluno dominar melhor um gênero, permitindo assim, escrever ou falar de 
maneira mais adequada. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SANDRA MARA POLAK 
Orientador: UBIRAJARA INÁCIO DE ARAÚJO - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Qualificando a leitura de crônicas na sala de aula 
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura 
Palavras-chave: leitura, crônicas, leitores proficientes 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar dados sobre a importância de se qualificar a 
leitura em sala de aula, utilizando especificamente o gênero crônica, de forma a desenvolver a 
capacidade leitora dos alunos. Devido ao baixo nível de leitura e compreensão de textos por parte 
dos estudantes, apresentamos algumas estratégias de abordagem da leitura para que o 
educando se aproprie de habilidades para a compreensão e a interpretação, de modo a atribuir 
significado e sentido ao texto lido, e não realizando somente a decodificação. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SANDRA MARA POLAK 
Orientador: UBIRAJARA INÁCIO DE ARAÚJO - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Qualificando a leitura de crônicas na sala de aula 
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura 
Palavras-chave: leitura, crônicas, leitores proficientes 
Resumo: As avaliações do sistema educacional brasileiro e as realizadas no dia a dia em sala de 
aula mostram o baixo nível de leitura e de compreensão de textos por parte dos alunos. Assim, o 
objetivo deste projeto é desenvolver a capacidade leitora do aluno por meio da leitura de crônicas, 
formando leitores proficientes. Pretende-se desenvolver estratégias de abordagem da leitura para 
que o aluno aproprie-se de habilidades para a compreensão e a interpretação, atribuindo 
significado e sentido ao texto, não realizando somente decodificação. A crônica será o 
instrumento didático pedagógico deste projeto, pois são curtas e atrativas, ajudando no 
desenvolvimento da leitura. Além disso, pode ser adequada à formação de leitores críticos, 
debatendo temas que se coadunem com seus interesses. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SANDRA VALDIVIESO MISTURINI MOREIRA 
Orientador: LUIZ ANTÔNIO XAVIER DIAS - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Escola e comunidade Interagindo através do Gênero Notícia 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Família, escola, gênero, notícia 
Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de propor ações que visem, ao mesmo tempo o 
desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos do 9º anos e a aproximação das 
famílias nas ações pedagógicas da escola por meio de um boletim informativo que contemplem 
projetos desenvolvidos por alunos e informações pertinentes a toda a comunidade escolar para 
que acompanhe e contribua com o processo- ensino aprendizagem valorizando assim o trabalho 
escolar. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SANDRA VALDIVIESO MISTURINI MOREIRA 
Orientador: LUIZ ANTÔNIO XAVIER DIAS - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Escola e comunidade Interagindo através do Gênero Notícia 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Família, escola, gênero, notícia 
Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de propor ações que visem, ao mesmo tempo o 
desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos do 9º anos e a aproximação das 
famílias nas ações pedagógicas da escola por meio de um boletim informativo que contemplem 
projetos desenvolvidos por alunos e informações pertinentes a toda a comunidade escolar para 
que acompanhe e contribua com o processo- ensino aprendizagem valorizando assim o trabalho 
escolar. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SARLETE ANTUNES WALTER 
Orientador: Ana Paula Pinheiro da Silveira - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GÊNERO DISCURSIVO CRÔNICA: O EXERCÍCIO DA CIDADANIA POR MEIO DA 
LEITURA E DA PRODUÇÃO TEXTUAL 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Crônicas, Produção, Cidadania, 
Resumo: Este artigo relata os resultados da proposta de Intervenção Pedagógica do Programa 
de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná em parceria 
com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a qual foi sistematizada em 2016 e 
implementada em 2017 no Colégio Estadual de Vila Ajambi, situado no Município de Almirante 
Tamandaré-PR. O projeto foi desenvolvido com alunos do 8º ano do ensino fundamental com o 
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objetivo principal de investigar como o trabalho com a leitura e a produção textual pode promover 
a cidadania, tendo em vista a constatação de resultados de avaliações externas que apontaram 
para uma deficiência na aprendizagem, no que tange ao processo de leitura, compreensão e 
produção textual. Optou-se por trabalhar com o gênero discursivo crônica por se tratar de uma 
narração curta, em 1ª ou 3ª pessoa, com linguagem simples e espontânea e também por serem 
textos que versam sobre o cotidiano, podendo ser literário ou científico, o que contempla o Projeto 
Político Pedagógico e as Diretrizes Curriculares. Para tanto, foi utilizada uma sequência didática 
(Dolz e Schneuwly, 2014), contendo dez módulos, a qual envolveu a divulgação da proposta para 
professores, alunos e comunidade escolar, atividades que mostravam a importância da leitura na 
vida das pessoas, apresentação e leituras de textos do gênero crônica. Assim, ao término do 
trabalho, pode-se observar que o objetivo proposto foi cumprido, os resultados foram satisfatórios, 
houve um interesse maior na prática da leitura, interpretação e produção de textos, contribuindo, 
dessa forma, para o exercício da cidadania. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SARLETE ANTUNES WALTER 
Orientador: Ana Paula Pinheiro da Silveira - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gênero Discursivo Crônica:o exercício da cidadania por meio da leitura e produção textual 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Crônicas, Produção, Cidadania 
Resumo: Esta produção didática tem por objetivo investigar como o trabalho com a leitura e 
produção textual com o gênero discursivo crônica pode promover a cidadania, após constatação 
da dificuldade em que os alunos apresentam em ler/interpretar/produzir textos de diversificados 
gêneros. Optou-se pelo gênero discursivo crônica por se tratar de uma narração curta, narrada 
em uma linguagem simples e espontânea em 1ª ou 3ª pessoa, tratam de textos que versam sobre 
a realidade, o cotidiano, sendo assuntos presentes nos noticiários de jornal, podendo ser seu 
conteúdo literário ou científico. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SIBELE MARIA LOVATTO ZAMPIERI 
Orientador: Ana Paula Pinheiro da Silveira - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A LEITURA E A ESCRITA DE GÊNEROS QUE CIRCULAM EM SUPORTE DIGITAL NA 
CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE 'TOLERÂNCIA VS BULLYING' 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Multiletramento, Leitura, Escrita, Blog, Bullying, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica 
A leitura e a escrita que circulam em suporte digital e a construção do conceito de tolerância vs 
bullying, desenvolvido no Colégio Estadual Professora Angela Sandri Teixeira, em uma turma de 
9º ano, período matutino, como trabalho final do Programa de Desenvolvimento Educacional- 
PDE 2017. O trabalho se insere na linha de pesquisa de Ensino e Tecnologia e contempla a 
aplicação do conceito de multiletramento. A partir da leitura e reflexão do livro Todos contra D@, 
de Luís Dill, estudaram-se os gêneros que circulam em suporte digital, suas características, suas 
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formas de dizer, seu estilo, seus aspectos linguísticos e enunciativos. Os resultados obtidos no 
projeto apontam para a compreensão das especificidades da linguagem utilizada nos blogs e nas 
comunidades virtuais, bem como para a conscientização sobre o discurso da intolerância vs. 
tolerância e sobre o tema bullying, assunto esse que está inserido na grande maioria das escolas 
e também na sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SIBELE MARIA LOVATTO ZAMPIERI 
Orientador: Ana Paula Pinheiro da Silveira - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A leitura e a escrita de gêneros que circulam em suporte digital na construção do conceito 
de 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Multiletramento, NTIC, blog, bullying 
Resumo: A Produção didático-pedagógica tem como objetivo implementar um trabalho que 
contemple os multiletramento e as NTIC, estudar os gêneros que circulam em suporte digital, bem 
como a linguagem utilizada nos blogs e nas comunidades virtuais; ter o professor como mediador 
e facilitador na construção do saber, para que o aluno saiba usar dos vários tipos de linguagem, 
em qualquer situação e ambiente. O livro da literatura, Todos contra Dante, de Luís Dill, norteará 
algumas discussões uma vez que tanto na temática quanto na construção discursiva coloca em 
relevo a linguagem produzida na internet. Nesse contexto será criado um blog, para trabalhar o 
tema bullying, assunto este que está inserido na grande maioria das escolas e também na 
sociedade 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SILVANA APARECIDA COSTA 
Orientador: TEREZINHA DA CONCEIÇÃO COSTA HUBES - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Anúncios Publicitários na Escola: Uma Leitura Crítica de Textos Multimodais 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura: Estratégias de leitura para os diferentes gêneros 
discursivos que circulam nas diversas esferas sociais. 
Palavras-chave: Ensino, leitura crítica, gênero discursivo 
Resumo: Partindo da premissa de que o trabalho pedagógico através dos gêneros discursivos 
proporciona o desenvolvimento do processo de leitura e compreensão, como consequência do 
domínio do funcionamento da linguagem em situações reais e concretas de interação, focaremos 
nossa proposta de pesquisa no tema leitura crítica, a fim de encontrarmos possíveis 
possibilidades de respostas para o seguinte questionamento: Como promover a formação crítica 
da leitura com alunos do 9º ano por meio do trabalho com o gênero discursivo anúncio 
publicitário? Assim, nosso objetivo é promover o desenvolvimento da leitura crítica com alunos do 
9º ano por meio de um encaminhamento didático com o gênero anúncio publicitário. Para isso, 
esta pesquisa partirá das concepções de alguns estudiosos como Bakhtin (2003[1992]), Koch e 
Elias (2010), Menegassi (2010), Costa-Hübes (2014), entre outros, procurando vislumbrar 
metodologias e alternativas para o ensino da leitura crítica através do trabalho com gêneros do 
discurso no ambiente escolar, nas séries finais do ensino fundamental. Nesse sentido, nos 
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propomos a desenvolver uma pesquisa sustentada pela Linguística Aplicada (LA), sendo a 
mesma do tipo qualitativa e pautada no método da pesquisa-ação. Como resultado, o que 
pretendemos é ampliar as reflexões sobre o tema, de forma que a teoria venha auxiliar nas 
práticas de leitura na sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SILVANA APARECIDA COSTA 
Orientador: TEREZINHA DA CONCEIÇÃO COSTA HUBES - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Anúncios Publicitários na Escola: Uma Leitura Crítica de Textos Multimodais 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura: Estratégias de leitura para os diferentes gêneros 
discursivos que circulam nas diversas esferas sociais. 
Palavras-chave: Ensino, leitura crítica, gênero discursivo 
Resumo: Partindo da premissa de que o trabalho pedagógico através dos gêneros discursivos 
proporciona o desenvolvimento do processo de leitura e compreensão, como consequência do 
domínio do funcionamento da linguagem em situações reais e concretas de interação, focaremos 
nossa proposta de pesquisa no tema leitura crítica, a fim de encontrarmos possíveis 
possibilidades de respostas para o seguinte questionamento: Como promover a formação crítica 
da leitura com alunos do 9º ano por meio do trabalho com o gênero discursivo anúncio 
publicitário? Assim, nosso objetivo é promover o desenvolvimento da leitura crítica com alunos do 
9º ano por meio de um encaminhamento didático com o gênero anúncio publicitário. Para isso, 
esta pesquisa partirá das concepções de alguns estudiosos como Bakhtin (2003[1992]), Koch e 
Elias (2010), Menegassi (2010), Costa-Hübes (2014), entre outros, procurando vislumbrar 
metodologias e alternativas para o ensino da leitura crítica através do trabalho com gêneros do 
discurso no ambiente escolar, nas séries finais do ensino fundamental. Nesse sentido, nos 
propomos a desenvolver uma pesquisa sustentada pela Linguística Aplicada (LA), sendo a 
mesma do tipo qualitativa e pautada no método da pesquisa-ação. Como resultado, o que 
pretendemos é ampliar as reflexões sobre o tema, de forma que a teoria venha auxiliar nas 
práticas de leitura na sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SILVANA BONFIM DE ALCÂNTARA 
Orientador: Antônio Augusto Nery - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Letramento literário: A Moreninha (Joaquim Manuel de Macedo) e o diálogo intertextual 
sobre o romantismo brasileiro 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Obras canônicas, Leituras colaborativas, Letramento Literário, 
Resumo: Este artigo apresenta um projeto de intervenção pedagógica do PDE-PR, voltado ao 
ensino de Literatura para os alunos dos terceiros anos do Ensino Médio. Tem como 
fundamentação teórica/metodológica as reflexões sobre o Letramento Literário e a Sequência 
Expandida, propostas por Rildo Cosson (2014). Priorizou-se como objeto de estudo a obra A 
Moreninha(1844), de Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882) e o Romantismo brasileiro. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_unioeste_silvanaaparecidacosta.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_ufpr_silvanabonfimdealcantara.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_ufpr_silvanabonfimdealcantara.pdf


Considerando a intertextualidade, a atemporalidade e a contextualização, entendeu-se a leitura 
literária como objeto de significação dentro de uma perspectiva histórico-crítica. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SILVANA BONFIM DE ALCÂNTARA 
Orientador: Antônio Augusto Nery - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Letramento literário:A moreninha (Joaquim Manuel de Macedo) e o diálogo intertextual 
sobre o romantismo brasileiro 
Tema: Literatura e escola: Concepções e práticas 
Palavras-chave: Obras canônicas, Leituras colaborativas, Letramento literário 
Resumo: Esta Unidade Didática visa proporcionar aos educandos, por meio do letramento 
literário, a oportunidade de apreciar a leitura em sua amplitude, através de técnicas que 
possibilitem uma compreensão significativa e contextualizada, criando-se estratégias nas aulas 
em que se oportunize a construção e a reconstrução de conhecimentos. Observou-se haver a 
necessidade desse material didático, pois os educandos demonstram apatia a esse tipo de leitura. 
O objetivo geral é desenvolver a habilidade da leitura crítica de obras literárias dentro do processo 
do letramento literário e os objetivos específicos consistem em fazer uma reflexão sobre os 
diversos caminhos que o processo oferece ao educador, sem seguir caminhos estabelecidos; 
promovendo a construção e a reconstrução do processo do Letramento Literário e, assim, 
promovendo um ensino que favoreça a compreensão do processo da Literatura com criticidade. 
As atividades elaboradas nesta unidade didática serão aplicadas junto aos estudantes do 3° ano 
do Ensino Médio, a obra A Moreninha (Manuel Joaquim de Macedo) e avaliar as atividades 
desenvolvidas com relação a sua contribuição na formação de leitores autônomos. A metodologia 
utilizada será a sequência expandida, interagindo na prática de modo colaborador a fim de tornar 
a leitura rica e prazerosa. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SILVANA DILGER SONDEI 
Orientador: GILMEI FRANCISCO FLECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: LITERATURA NA ESCOLA: a formação do leitor e sua interação com o texto - caminhos 
ao letramento literário 
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura 
Palavras-chave: Fábula, leitura, letramento, literatura, 
Resumo: Este texto discorre sobre o tema  Literatura na escola: a formação do leitor e sua 
interação com o texto- caminhos ao letramento literário , tendo como objetivo propor atividades, a 
partir da prática de leitura do gênero textual fábula. Visamos à promoção do letramento literário, a 
fim de despertar nos alunos a necessidade de aprender a ler, a perceber e compreender a leitura 
como forma de aquisição do conhecimento e de transformação de atitudes, tornando-a, assim, 
uma prática frequente e prazerosa. Nossa temática justifica-se pela importância da escola no 
processo de iniciação dos alunos ao letramento literário com práticas de leitura que, muitas vezes, 
o aluno não tem no seio familiar Apresentamos, assim, atividades com o gênero textual fábulas, 
que foram desenvolvidas durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), ofertado 
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pela Secretaria Estadual do Paraná aos educadores efetivos como caminho para a melhoria da 
qualidade da educação por meio da formação de seus profissionais. Abordamos, entre outros, 
aspectos como a metodologia empregada e a Produção Didática Pedagógica implementada na 
escola com levantamentos bibliográficos sobre o tema. As discussões estão pautadas em 
referências de autores como: Esopo (1994), Cosson (2006), Bagno (2006), Soares (2009), Silva 
(20110, Souza (2003), Cortella (2017), entre outros. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SILVANA DILGER SONDEI 
Orientador: GILMEI FRANCISCO FLECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Gênero Fábula como estratégia na formação de leitores competentes 
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura 
Palavras-chave: Processo de leitura, Letramento literário, Formação do leitor, Fábulas, 
Resumo: A presente Unidade Didática tem como objetivo provocar situações para incentivar e 
desenvolver o hábito da leitura, a partir do gênero literário fábula, visando promover o letramento 
literário, a fim de despertar nos alunos a necessidade de aprender a ler, a perceber e 
compreender a leitura como forma de aquisição do conhecimento e de transformação de atitudes, 
tornando-a, assim, uma prática frequente e prazerosa. Considerando-se que a proposta é 
direcionada aos alunos do 6° ano do Ensino Fundamental, elegeu-se o gênero textual fábula por 
apresentar linguagem simples, de fácil compreensão, fazendo-se pertinente à faixa etária do 
público alvo. Acredita-se que as estratégias direcionadas com intencionalidade pelo professor 
venham produzir eficazes resultados quanto ao interesse, à criação do hábito da leitura e o 
desenvolvimento do letramento literário, visto que a fábula oportuniza abertura a múltiplas leituras 
e reflexões que aguçam o imaginário estimulando o pensamento livre. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SILVANA KROMBAUR 
Orientador: Alexandre Sebastião Ferrari Soares - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Preconceito Linguístico e a Identidade Social 
Tema: Linguística aplicada e ensino da língua Portuguesa 
Palavras-chave: Linguística - Preconceito - Fala 
Resumo: O objetivo da minha escolha a essa linha de intenção de pesquisa, é o de analisar o 
que é e como funciona o preconceito linguístico, inserido no contexto da variação sistemática 
(conjunto de valores históricos, geográficos e sócio culturais), ou da variação coerente (de acordo 
com as regras da gramática), que envolve a identidade social, com fins a entender a variação e 
valorizar suas origens, a evolução e cada fenômeno que ocorreu na língua portuguesa. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SILVANA KROMBAUR 
Orientador: Alexandre Sebastião Ferrari Soares - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Preconceito Linguístico e a Identidade Social 
Tema: Linguística aplicada e ensino da língua Portuguesa 
Palavras-chave: Linguística, Preconceito, Fala 
Resumo: O objetivo da minha escolha a essa linha de intenção de pesquisa, é o de analisar o 
que é e como funciona o preconceito linguístico, inserido no contexto da variação sistemática 
(conjunto de valores históricos, geográficos e sócio culturais), ou da variação coerente (de acordo 
com as regras da gramática), que envolve a identidade social, com fins a entender a variação e 
valorizar suas origens, a evolução e cada fenômeno que ocorreu na língua portuguesa. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SILVANA QUERINO 
Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Estudo do gênero textual / Tira Humorística na proposta de sequência didática 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Gêneros, Tiras humorísticas, Leitura e interpretação 
Resumo: Este artigo apresenta o ensino de gêneros textuais a partir da utilização do modelo de 
trabalho desenvolvido por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) definido como Sequência Didática 
(SD). Relaciona-se a pesquisas que se estruturam numa perspectiva de construção do gênero 
tiras humorísticas, desenvolvendo uma proposta didática a partir da sequência didática, para 
alunos do sexto ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Rui Barbosa de Jacarezinho, 
Paraná. O conhecimento inicial dos alunos foi analisado como ponto de partida para a promoção 
da leitura e interpretação, tendo como instrumento as tiras humorísticas em vários contextos, de 
tal modo que esse conhecimento prévio apresentado fosse analisado por meio das produções 
iniciais desses alunos e, em momento posterior, durante o desenvolvimento do projeto de 
intervenção, a produção final, estabelecendo um contraponto acerca do trabalho realizado e da 
capacidade de leitura, interpretação e produção dos mesmos, quando construíram suas próprias 
tiras humorísticas. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SILVANA QUERINO 
Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estudo do gênero textual / Tira Humorística na proposta de sequência didática 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Tira Humorística, Leitura, Interpretação 
Resumo: A referida Unidade Didática formata-se no modelo de Sequência Didática e relaciona-se 
ao uso dos gêneros discursivos / Tiras Humorísticas como mecanismos metodológicos para a 
promoção da leitura e capacidade interpretativa. Tem como objetivo apresentar uma alternativa 
para se trabalhar com conteúdos gramaticais de modo contextualizado, envolvendo sugestões de 
atividades de leitura e interpretação. A fundamentação teórica baseia-se nos pressupostos de 
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Bakhtin (1997),Marcuschi (2005,2008), Bronckart (2004), entre outros, que abordam os gêneros 
textuais como objeto de ensino da Língua Portuguesa e como unidade de significação do trabalho 
com o texto. Essa proposta segue a partir do trabalho com o gênero tira humorística com a 
finalidade de desenvolver atividades de leitura e interpretação com alunos do sexto ano do ensino 
fundamental. O direcionamento didático que será trabalhado estará pautado na metodologia da 
Unidade Didática com sequência didática, desenvolvida por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SILVIA DE SOUZA REY 
Orientador: Cátia Toledo Mendonça - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CRÔNICAS LITERÁRIAS: O humor como instrumento de ensino aprendizagem 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Produção, Crônica, 
Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento do Projeto  Crônicas literárias: Humor como 
instrumento de ensino aprendizagem , desenvolvido com alunos do Primeiro Ano do Ensino Médio 
do Colégio Estadual Rocha Pombo - Ensino Fundamental, Médio e Formação de Docentes, no 
Programa de Desenvolvimento Educacional PDE - 2016 da Secretaria do Estado do Paraná. O 
projeto teve como objetivo motivar e incentivar os alunos a vislumbrarem a leitura e também a 
escrita como algo prazeroso. Na metodologia foram utilizadas crônicas com fundo humorístico de 
diversos autores, buscando formas para despertar nos alunos o gosto pela leitura, sendo ela uma 
ferramenta fundamental de influência não somente da escola, mas também na vida. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SILVIA DE SOUZA REY 
Orientador: Cátia Toledo Mendonca - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: crônicas literárias: O humor como instrumento de ensino e aprendizagem 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: leitura, escrita e interpretação 
Resumo: Esta unidade didática tem por objetivo a intervenção pedagógica e a realidade da nossa 
escola em despertar o gosto pela leitura, sendo ela uma ferramenta fundamental onde influenciará 
a prática social da rotina escolar. Dentro desse contexto percebe-se que os alunos pouco se 
interessam pelo ato de ler e lhe dedicam pouco tempo. A leitura e a escrita sempre foram motivos 
de preocupação constante dos profissionais que atuam na área da educação. Os desafios atuais 
tornam-se cada vez mais difíceis e é por essa razão que trabalharemos gênero crônica em 
especial humorístico remediado por cenas inusitadas, onde a qualidade de vida se bem como a 
realidade dos nossos alunos é diferentes das cidades grandes. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SÍLVIO CÉSAR DE ALCÂNTARA 
Orientador: Marina Chiara Legroski - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PORTUGUÊS ATRAVÉS DE PARÓDIAS: UM VIÉS DE LETRAMENTO PARA A LEITURA 
E A ESCRITA 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: leitura, escrita, gêneros textuais, paródia, letramento, 
Resumo: Este trabalho surgiu da necessidade de se encontrar estratégias para trabalhar as 
dificuldades de leitura e escrita apresentadas pelos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II. 
As demandas trazidas pelos alunos levaram-nos a assimilar os conceitos de letramento, gêneros 
textuais, discurso como prática social, para uma mudança de postura no ensino de Português. Os 
objetivos principais deste trabalho são: desenvolver nos alunos o interesse pela leitura e capacitá-
los para uma leitura e escrita competente, com as quais possa interagir socialmente. Neste 
trabalho, optou-se pelo gênero textual  paródia musical , por seu potencial lúdico e crítico. Para 
desenvolver esse trabalho, foi usada a sequência didática como estrutura metodológica em sala 
de aula, por ser uma metodologia que responde adequadamente à aplicação dos conceitos 
teóricos adotados. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SÍLVIO CÉSAR DE ALCÂNTARA 
Orientador: Marina Chiara Legroski - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Paródia: um processo de letramento para a leitura e a escrita 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: leitura, escrita, gêneros textuais, paródia, letramento, 
Resumo: Este trabalho surgiu da necessidade de se encontrar estratégias para trabalhar as 
dificuldades de leitura e escrita apresentadas pelos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II. 
As demandas trazidas pelos alunos levam-nos a assimilar os conceitos de letramento, gêneros 
textuais, discurso como prática social, para uma mudança de postura no ensino de Português, 
que se pratica, atualmente, com base no estudo da gramática normativa, deixando de lado a 
formação do leitor e escritor competente. Os objetivos principais deste trabalho são: desenvolver 
nos alunos o interesse pela leitura e capacitá-los para uma leitura e escrita competente, com as 
quais possa interagir socialmente. Neste trabalho, optou-se pelo gênero textual  paródia musical , 
por seu potencial lúdico e crítico. Para desenvolver esse trabalho, será usada a sequência 
didática como estrutura metodológica em sala de aula, por ser uma metodologia que responde 
adequadamente à aplicação dos conceitos teóricos adotados. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SIMONE APARECIDA MARENDAZ 
Orientador: Liliane Pereira - IES: FECEA 
 
Etapa: Artigo 
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Título: TIRAS DA MAFALDA: A DIDATIZAÇÃO DO DISCURSO NARRATIVO NO ENSINO 
MÉDIO 
Tema: Ensino e Aprendizagem da leitura. 
Palavras-chave: Palavra-chave: Gênero textual, Tiras em quadrinhos, Sequência, 
Resumo: Este artigo apresenta resultados da aplicação de uma proposta pedagógica 
desenvolvida em forma de sequencia didática, visando otimizar o trabalho de leitura, escrita e 
análise linguística por meio do gênero tiras em quadrinhos, utilizando um modelo de trabalho, 
definido por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), de sequência didática. Para isso nos 
embasamos na perspectiva teórica do Interacionismos Sociodiscursivo (ISD), de Bronckart (2003), 
numa turma de 3º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Padre Ângelo Casagrande, de 
Marilândia do Sul-PR. Nesse contexto de valorização dos gêneros textuais como objetos 
mediadores do ensino e aprendizagem, buscamos validar, em um contexto de escola pública, a 
engenharia didática (SCHNEUWLY; DOLZ, 2009). Este artigo procura promover uma integração 
da linguagem verbal com outras linguagens e o desenvolvimento 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 tiras, seja ela 
feita manualmente ou por meio digital, tendo como ferramenta o programa de criação de tiras 
chamado Hagáque. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SIMONE APARECIDA MARENDAZ 
Orientador: Liliane Pereira - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: TIRAS DA MAFALDA: A DIDATIZAÇÃO DO DISCURSO NARRATIVO NO ENSINO 
MÉDIO 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura. 
Palavras-chave: Gênero textual, Tiras em quadrinhos, Sequência didática, ISD, Didatização, 
Resumo: Este trabalho aborda o ensino de gêneros textuais tiras em quadrinhos, por meio da 
utilização de um modelo de trabalho, definido por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), de 
sequência didática. Para isso nos embasamos na perspectiva teórica do Interacionismos 
Sociodiscursivo (ISD), de Bronckart (2003), para desenvolver a leitura, escrita, oralidade e análise 
linguística nas aulas de Língua Portuguesa, numa turma de 3º do curso de Formação Docente do 
Colégio Estadual Padre Ângelo Casagrande, de Marilândia do Sul-PR. O objetivo principal é a 
elaboração de uma sequência didática do gênero tiras em quadrinhos, da personagem Mafalda, 
na perspectiva da engenharia didática, dos autores do ISD, buscando trabalhar didaticamente 
práticas de leitura, de análise linguística e de produção. As tiras em quadrinhos, tidas aqui como 
um recurso didático, ou seja, como um facilitador da aprendizagem, tanto da oralidade, quanto da 
escrita e da leitura, oportuniza, por meio da sequência didática, o ensino numa visão dos 
multiletramentos (ROJO, 2012). Além disso, o gênero textual (tiras em quadrinhos) pode servir 
como importante objeto/instrumento mediador do ensino da língua (SHNEUWLY; DOLZ, 2011). 
Este trabalho procura promover uma integração da linguagem verbal com outras linguagens e o 
desenvolvimento 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 tiras, seja ela feita manualmente ou por meio digital, tendo como 
ferramenta o programa de criação de tiras chamado Hagáque. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SIRLEI TAVARES KOPROWSKI 
Orientador: Priscila Finger do Prado - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: COTIDIANO E ABSURDO: UMA PROPOSTA DE TRABALHO COM CONTOS DE 
MURILO RUBIÃO E DE J. J. VEIGA 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Contos fantásticos, Realismo maravilhoso, Produção textual, Literatura, 
Resumo: Este artigo é o resultado obtido por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE). O objetivo é apresentar o trabalho realizado com a 2ª série do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Osório Duque Estrada, na cidade de Diamante do Sul - PR, sendo na linha de estudo 
Ensino e Aprendizagem de Leitura - a formação de leitores. O objetivo do referido trabalho é 
demonstrar como o conto fantástico pode ser um gênero textual válido para a formação de leitores 
adolescentes, uma vez que a linguagem e o estilo deste gênero textual, com textos curtos, 
propicia-nos farto material de trabalho, especialmente se trabalhado a partir do método 
recepcional. Para isso, foi utilizada a produção didático-pedagógica no formato de unidade 
didática intitulada  Cotidiano e Absurdo: Uma Proposta de Trabalho com Contos de Murilo Rubião 
e de J. J. Veiga . Os gêneros contemplados neste material aprofundaram as reflexões a respeito 
da formação de leitores e escritores, incentivando-os para o hábito da leitura, por meio do gênero 
textual conto fantástico, a fim de desenvolver habilidades de leitura, interpretação de textos, 
suscitando o gosto pela narrativa literária. Os contos escolhidos foram pensados a partir de 
vertentes mais contemporâneas da Literatura fantástica, como o realismo maravilhoso. Nessa 
perspectiva, os eventos cotidianos têm destaque, a partir de certo estranhamento que, às vezes, 
no entanto, não é constatado pelas personagens, o que permite que se possa refletir com os 
alunos os muitos fatos que nos circundam e que, de tão cotidianos, já não são mais vistos em sua 
absurdidade. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SIRLEI TAVARES KOPROWSKI 
Orientador: Priscila Finger do Prado - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Cotidiano e Absurdo: Uma Proposta de Trabalho com Contos de Murilo Rubião e de J. J. 
Veiga 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Formação de leitores, Contos Fantásticos, 
Resumo: Ainda que todo mundo concorde sobre a importância da leitura para a formação do 
cidadão, observa-se que a realidade vivida pelos educandos nem sempre condiz com a prática da 
leitura, por isso o objetivo desse trabalho é verificar como o conto fantástico se constitui como um 
gênero textual válido para a formação de leitores adolescentes, tendo em vista sua linguagem, 
passível de trabalho com o método recepcional. A fim de investigar a preferência de leitura dos 
educandos, um questionário foi realizado, determinando, assim, seus horizontes de expectativas, 
o que caracteriza a primeira etapa do método. A partir do resultado do questionário, deve-se 
trabalhar a leitura de um conto maravilhoso, que é a mais próxima desse horizonte de 
expectativas. Depois, devem ser trabalhados os contos de J. J. Veiga e de Murilo Rubião, a fim de 
ofertar material que possibilite o alargamento do horizonte de expectativas dos educandos, pelo 
questionamento das relações entre cotidiano e absurdo. Em seguida, deve ser proposta uma 
atividade de produção textual, que resultará em uma exposição de fotografias ou figuras que 
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enfoquem o  estranho  no cotidiano, ou seja, ações e objetos que deveriam impressionar ou 
indignar a todos, mas que costumam passar despercebidos cotidianamente. Por fim, deve ser 
sugerida a leitura de outros textos que possam ampliar ainda mais o horizonte de expectativas 
dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA 
Orientador: Juliana Carla Barbieri Steffler - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: POR ENTRE OS ESPAÇOS DO ENIGMA: O GÊNERO CONTO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Gênero discursivo, conto de enigma, leitura, escrita, 
Resumo: Este artigo apresenta uma proposta de trabalho com o gênero conto de enigma e toma 
como princípio a concepção de formação humana enquanto prática social. O objetivo foi o de 
aprimorar as práticas discursivas dos alunos à luz dos pressupostos teóricos de Bakhtin 
(2003;2006) e Geraldi (1997), bem como dos documentos que norteiam o ensino de Língua 
Portuguesa no Paraná. Assim, assumiu-se o compromisso de tomar o discurso como ponto de 
partida segundo o qual se estruturam os eixos das atividades que foram desenvolvidas. Em outras 
palavras, interessou, pois, levar o aluno a construir seus conhecimentos sobre o assunto por meio 
do contato com o gênero em diferentes meios de divulgação (impresso, midiático) a partir de uma 
perspectiva bifronte: primeiramente, como leitor/telespectador e, num segundo momento, como 
escritor, criador. A intervenção foi desenvolvida na Escola Estadual Vale do Tigre, na cidade de 
Nova Londrina, no 1º semestre de 2017, tendo como sujeitos alunos do 7º ano do Ensino 
Fundamental 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA 
Orientador: Juliana Carla Barbieri Steffler - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: POR ENTRE OS ESPAÇOS DO ENIGMA: O GÊNERO CONTO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: GÊNERO DISCURSIVO, CONTO DE ENIGMA, LEITURA, ESCRITA 
Resumo: Este projeto propõe um trabalho com o gênero conto de enigma e toma como princípio 
a concepção de formação humana enquanto prática social. O objetivo é aprimorar as práticas 
discursivas do aluno à luz dos pressupostos teóricos de Bakhtin (2003; 2006) e Geraldi (1997), 
bem como dos documentos que norteiam o ensino de Língua Portuguesa no Paraná. Assim, 
assume-se o compromisso de tomar o discurso como ponto de partida segundo o qual se 
estruturam os eixos das atividades que serão desenvolvidas. Em outras palavras, interessa, pois, 
levar o aluno a construir seus conhecimentos sobre o assunto por meio do contato com o gênero 
em diferentes meios de divulgação (impresso, midiático) a partir de uma perspectiva bifronte: 
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primeiramente, como leitor/telespectador e, num segundo momento, como escritor, criador. Em 
relação à metodologia, o trabalho se caracteriza como uma pesquisa social aplicada de natureza 
qualitativa que se enquadra como pesquisa-ação ampliando nos alunos novos horizontes sobre o 
interesse pela leitura e suas práticas sociais. A pesquisa será desenvolvida na Escola Estadual 
Vale do Tigre, na cidade de Nova Londrina, no 1º semestre de 2017 e os sujeitos de pesquisa 
serão os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SOLANGE SCHIMANECKI 
Orientador: Eunice de Morais - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Estratégias de leitura para a formação do leitor 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura. 
Palavras-chave: Estratégias de leitura, Literatura, Contos Fantásticos, 
Resumo: Das inúmeras atividades realizadas dentro do Programa de Desenvolvimento 
Educacional PDE (2016), o Caderno Pedagógico resulta de leituras e pesquisas realizadas e 
voltadas para a temática:  Estratégia de Leitura do gênero Literário Contos Fantásticos , por 
considerar de suma importância o letramento literário no processo de formação do sujeito. Neste 
sentido, este documento apresenta algumas estratégias para a aquisição da leitura literária, 
visando subsidiar o (a) professor (a) em sala de aula, como também, ajudar o aluno (a) no seu 
processo de desenvolvimento. Para tanto, na elaboração das atividades, foram utilizados os 
contos fantásticos da escritora Heloisa Prieto, tendo como elemento mobilizador o vídeo  A Noiva 
Cadáver , seguido de um planejamento diferenciado para as seis atividades apresentadas. A 
metodologia se utiliza de estratégias pedagógicas diferenciadas, tais como: reconto, vocabulário, 
cartaz de divulgação, dramatização, história em quadrinhos e apresentação de fantoches. As 
mesmas visam aproximar o aluno (a) ao universo literário, estabelecendo pontes de sentido entre 
o seu repertório prévio, resultando na ressignificação textual, tornando a execução das atividades 
vivas estimulantes. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SOLANGE SCHIMANECKI 
Orientador: Eunice de Morais - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estratégias de leitura para a formação do leitor 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura. 
Palavras-chave: Estratégias de leitura, Contos Fantásticos , Literatura, 
Resumo: Das inúmeras atividades realizadas dentro do Programa de Desenvolvimento 
Educacional PDE (2016), o Caderno Pedagógico resulta de leituras e pesquisas realizadas e 
voltadas para a temática:  Estratégia de Leitura do gênero Literário Conto Fantásticos , por 
considerar de suma importância o letramento literário no processo de formação do sujeito. Neste 
sentido, este documento apresenta algumas estratégias para a aquisição da leitura literária, 
visando subsidiar o (a) professor (a) em sala de aula, como também, ajudar o aluno (a) no seu 
processo de desenvolvimento. Para tanto, na elaboração das atividades, foram utilizados os 
contos fantásticos da escritora Heloisa Prieto, tendo como elemento mobilizador o vídeo  A Noiva 
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cadáver , seguido de um planejamento diferenciado para as seis atividades apresentadas. A 
metodologia se utiliza de estratégias pedagógicas diferenciadas, tais como: reconto, vocabulário, 
cartaz, dramatização, história em quadrinhos e apresentação de fantoches. As mesmas visam 
aproximar o aluno (a) ao universo literário, estabelecendo pontes de sentido entre o seu repertório 
prévio, resultando na ressignificação textual, tornando a execução das atividades vivas 
estimulantes. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SÔNIA ASSIS DE OLIVEIRA 
Orientador: DEVALCIR LEONARDO - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UMA LEITURA DA OPRESSÃO FEMININA NOS CONTOS DE FADAS 
CONTEMPORÂNEOS E SUAS RELAÇÕES INTERTEXTUAIS 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Método Recepcional, Contos, Intertextualidade, Leitura 
Resumo: Este artigo tem como objetivo proporcionar uma leitura da opressão feminina nos 
contos de fadas contemporâneos e suas relações intertextuais, tendo como principais norteadores 
os processo de construção e reconstrução do conhecimento, usando o método recepcional, em 
que o leitor, no processo de leitura, possua voz em seu contexto, ampliando seu horizonte de 
expectativa. Partindo-se da premissa do método recepcional e da intertextualidade, optou-se por 
trabalhar com a temática da dominação simbólica ou física da mulher, visto que, na atualidade, se 
depara com uma crescente desvalorização feminina. O método recepcional foi utilizado para se 
analisar como se dão a representação da mobilidade do sujeito feminino e a construção de novas 
identidades, ao longo dos tempos, no gênero conto, de autoria da escritora Marina Colasanti. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SÔNIA ASSIS DE OLIVEIRA 
Orientador: DEVALCIR LEONARDO - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: UMA LEITURA DA OPRESSÃO FEMININA NOS CONTOS DE FADAS 
CONTEMPORÂNEOS E SUAS RELAÇÕES INTERTEXTUAIS 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Mulher, Dominação Masculina, 
Resumo: A presente unidade didática objetiva apresentar uma proposta de análise de ensino e 
aprendizagem de leitura, com alunos do 9º ano da Escola Estadual do Campo Dom Pedro I - 
Ensino Fundamental, em Iporã-PR. Será propiciada a leitura literária por meio de contos, que 
evidenciam tanto a submissão feminina quanto sua resistência à opressão, em um universo social 
patriarcalista. Além dos contos, serão abordados outros gêneros que dialogam com a mesma 
temática. O trabalho está pautado na Estética da Recepção de Jaus (1994). A partir da qual as 
autoras Bordini e Aguiar (1993), propõem o Método Recepcional, que enfatiza a participação do 
leitor, dando a ele condições de atribuir novos sentidos ao lido. Buscaremos despertar o gosto 
pela leitura e mostrar aos alunos a importância de ler e o porquê da leitura, por acreditarmos que 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_unespar-campomourao_soniaassisdeoliveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_unespar-campomourao_soniaassisdeoliveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_unespar-campomourao_soniaassisdeoliveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_unespar-campomourao_soniaassisdeoliveira.pdf


ela é de suma importância para outros saberes. O exercício de leitura crítica, tanto no âmbito do 
conto como de outros gêneros será praticado na tentativa de afirmar que não há imparcialidade 
discursiva quando se trata de Dominação Simbólica ou Física ainda muito presente em nossos 
dias. Dessa forma, visamos alcançar o objetivo estabelecido nesta Unidade Didática, que é de 
levar o aluno a refletir e reconhecer a igualdade da mulher, tornando-o um futuro  cidadão leitor  
eticamente tolerante e crítico em relação às questões que envolvem as relações de gênero. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SÔNIA MARA ANDRIOLI SILVA OGG 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso do gênero crônica no ensino-aprendizagem da literatura para promover 
experiências significativas em jovens leitores 
Tema: Ensino e Aprendizagem da leitura 
Palavras-chave: Crônica, Leitura, Letramento Literário, Sequência Didática 
Resumo: A pesquisa realizada pretende mostrar a importância das práticas significativas de 
leitura do gênero crônica, voltadas para a realidade do aluno, de modo a transformar a relação do 
jovem com a leitura, resgatando o prazer de ler e ativando conhecimentos textuais, vivências e 
valores sociais, assim como apresentar os resultados alcançados na aplicação do projeto de 
intervenção, intitulado  O uso do gênero crônica no ensino-aprendizagem da literatura para 
promover experiências significativas em jovens leitores , desenvolvido em uma turma de 2ª série 
do Ensino Médio. Este trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 
do governo do Estado do Paraná e propõe oferecer ao professor de Língua Portuguesa uma nova 
abordagem da leitura, tendo como concepção o processo de letramento literário por meio do 
gênero discursivo crônica e a proposta de sequência didática expandida, sugerida por Rildo 
Cosson (2014), sequência essa que contempla a Motivação, a Introdução, a Leitura e a 
Interpretação, através da atualidade e da diversidade de textos que fazem da leitura literária uma 
atividade de prazer e de conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SÔNIA MARA ANDRIOLI SILVA OGG 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Título: O uso do gênero crônica no ensino-aprendizagem da literatura para promover 
experiências significativas em jovens leitores 
Tema: Ensino e Aprendizagem da leitura 
Palavras-chave: Gênero discursivo, Gênero textual, Leitura, Crônica, Ensino Médio 
Resumo: Despertar a motivação do aluno frente à leitura apresenta-se como um dos maiores 
desafios enfrentados pelos professores de Língua Portuguesa no trabalho desenvolvido no Ensino 
Médio. O gênero crônica foi escolhido para esse projeto por apresentar uma grande adequação 
para experiências de leitura com o público jovem. As características desse gênero atraem a 
curiosidade do aluno e apresentam um grande potencial para transformar a relação do jovem com 
a leitura, resgatando o prazer de ler e ativando conhecimentos textuais, vivências e valores 
sociais. Promover práticas significativas de leitura do gênero crônica, voltadas para a realidade do 
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aluno e que possam prepará-lo para o exercício ativo da cidadania, é o principal objetivo deste 
projeto. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SÔNIA PICKLER DAMBROSKI NAIRNE 
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Literatura Contemporânea na Formação do Leitor do Ensino Fundamental 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Texto/imagem, Intertextualidade, 
Resumo: O presente artigo traz uma discussão sobre a relevância de uma proposta de ensino 
vinculada ao Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2016 - 2017 da Secretaria de 
Educação do Estado do Paraná, intitulado  A Literatura Contemporânea na Formação do leitor do 
Ensino Fundamental . O trabalho pedagógico realizado, propiciou aos educandos do 8º ano do 
Ensino fundamental do Colégio Estadual do Campo de Rio da Prata EFM, Nova Laranjeiras/ Pr. o 
desenvolvimento da temática  A Leitura e seus possíveis desdobramentos  com o objetivo de 
incentivar a prática da leitura, pesquisa e da escrita a partir do livro A Concha das Mil Coisas 
Maravilhosa do Velho Caramujo (2000), de Josely Vianna Baptista. A metodologia constitui-se 
com o auxílio de atividades didáticas com possibilidades de auxiliar no processo de ensino-
aprendizagem do aluno, no desenvolvimento de habilidades e competências em leitura, escrita e 
construção de sentido acerca da linguagem. Para fundamentar o trabalho a leitura dos autores 
Mikhail Mikhailovitch Bakhtin, Alberto Manguel e Antoine Compagnon, foi de extrema importância, 
pois nos fazem compreender a leitura como um processo, no qual a linguagem é interação e, 
como tal, requer a participação transformadora dos sujeitos sociais que a utilizam. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SÔNIA PICKLER DAMBROSKI NAIRNE 
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Literatura Contemporânea na Formação do Leitor do Ensino Fundamental 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Texto/imagem, Intertextualidade, 
Resumo: A presente Unidade Didática apresenta uma possibilidade de trabalho com os alunos do 
8º Ano do Ensino Fundamental. O objetivo é incentivar a prática da leitura, pesquisa e da escrita a 
partir do livro A Concha das Mil Coisas Maravilhosa do Velho Caramujo (2000), de Josely Vianna 
Baptista (1957-). O livro possui quatro histórias encantadoras, as quais poderão contribuir para o 
processo de ensino- aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Para tanto, foram elaboradas 
atividades com o objetivo de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem do aluno, no 
desenvolvimento de habilidades e competências em leitura, escrita e construção de sentido 
acerca da linguagem. Para fundamentar o trabalho a leitura dos autores Mikhail Mikhailovitch 
Bakhtin, Alberto Manguel e Antoine Compagnon, foi de extrema importância, pois nos fazem 
compreender a leitura como um processo, no qual a linguagem é interação e, como tal, requer a 
participação transformadora dos sujeitos sociais que a utilizam. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SÔNIA SOLANGE CASARIM 
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PUBLICIDADE: A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA FORMAÇÃO DAS PREFERÊNCIAS 
ALIMENTARES E HÁBITOS DOS ALUNOS 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Publicidade, Persuasão, Alimentação Saudável, 
Resumo: Este artigo elaborado como atividade do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE) tem como tema a segurança alimentar e nutricional nas escolas paranaenses, com 
destaque no gênero Publicidade. Objetivou-se aprimorar as práticas discursivas e mostrar a 
importância da alimentação saudável no ambiente escolar em contraposição ao que é veiculado 
pela mídia televisiva, ao valorizar alimentos nocivos à saúde dos alunos e da comunidade escolar. 
Assim, o estudo realizado tomou como problema a resistência de parte expressiva dos alunos, 
quanto ao consumo da merenda servida na escola, principalmente de produtos, tais como: 
verduras, legumes, frutas e até proteínas, noutro extremo, evidenciam preferências por doces, 
frituras, lanches e outras guloseimas repletas de açúcar, gorduras, corantes, conservantes, etc. A 
fundamentação teórica baseia-se nos estudos do Circulo de Bakhtin (2006). Em relação à 
metodologia, o trabalho se caracteriza como uma pesquisa-ação social aplicada de natureza 
qualitativa. A implementação ocorreu no Colégio Estadual Manoel Romão Netto E.F.M no 
município de Porto Rico, no Noroeste do Paraná, no 1ª bimestre de 2017, os sujeitos foram os 
alunos do 7ª ano. A intervenção pedagógica visou aprofundar, por meio da oralidade, leitura e 
escrita do gênero publicidade, a postura crítica sobre sua influência nociva na alimentação de 
crianças e adolescentes. Como resultados, destacam-se: o envolvimento dos educandos nas 
atividades propostas; construção do olhar crítico em relação ao tema; ampliação do conhecimento 
linguístico e discursivo; conscientização e senso perceptivo na identificação dos interesses 
ocultos na publicidade; o desenvolvimento do hábito de consumir os alimentos servidos na escola. 
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Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PUBLICIDADE: A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA FORMAÇÃO DAS PREFERÊNCIAS 
ALIMENTARES E HÁBITOS DOS ALUNOS 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Português, Gênero Publicidade, Alimentação Saudável 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como tema Segurança alimentar e nutricional nas escolas 
paranaenses, com destaque no gênero Publicidade, enquanto prática social para aprimoramento 
da leitura. Objetiva aprimorar as práticas discursivas e mostrar a importância da alimentação 
saudável no ambiente escolar em contraposição ao que é veiculado pela mídia televisiva, ao 
valorizar alimentos nocivos à saúde dos alunos e da comunidade escolar. Como fundamento 
teórico para a construção deste trabalho, apoiamo-nos estudos do Circulo de Bakhtin (2003; 
2006). Em relação à metodologia, o trabalho se caracteriza como uma pesquisa-ação social 
aplicada de natureza qualitativa. Esta pesquisa será no Colégio Estadual Manoel Romão Netto 
E.F.M no município de Porto Rico, no Noroeste do Paraná, no 1ª semestre de 2017, assim o 
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sujeito de pesquisa são os alunos do 7ª ano. A intervenção pedagógica visa aprofundar, por meio 
da leitura e escrita do gênero publicidade, a postura crítica sobre sua influência nociva na 
alimentação de crianças e adolescentes. Como resultados, espera-se que os alunos possam 
desenvolver um olhar crítico, ampliando seus conhecimentos linguísticos e discursivos, de modo a 
desenvolver relações sociais capazes de perceber os interesses ocultos na publicidade e, 
sobretudo, adquiram o hábito de consumir os alimentos servidos na escola. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SUELI DWULATKA 
Orientador: Cristiane Malinoski Pianaro Ângelo - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENSINO DAS CLASSES GRAMATICAIS POR MEIO DE BRINCADEIRAS: É 
POSSÍVEL? 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: gramática, classes gramaticais, aprendizagem, ludicidade, jogo 
Resumo: O presente projeto justifica-se pela necessidade de divulgar uma reflexão e uma nova 
proposta pedagógica sobre a Gramática, mais especificamente sobre o estudo das CLASSES 
GRAMATICAIS. O professor de Língua Portuguesa, sendo mediador de ferramentas e estruturas 
teórico-linguísticas, precisa se conscientizar de sua função e possibilitar aos seus alunos a 
compreensão delas por meio da sua capacidade de análise. Partindo desse pressuposto, 
sugerimos a ludicidade para o trabalho com a gramática, que permitirá, pelas atividades 
prazerosas e criativas, a sua efetiva compreensão e utilização. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SUELI DWULATKA 
Orientador: Cristiane Malinoski Pianaro Ângelo - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ENSINO DAS CLASSES GRAMATICAIS POR MEIO DE BRINCADEIRAS: É 
POSSÍVEL? 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: gramática, classes gramaticais, aprendizagem, ludicidade, jogo 
Resumo: O presente projeto justifica-se pela necessidade de divulgar uma reflexão e uma nova 
proposta pedagógica sobre a Gramática, mais especificamente sobre o estudo das CLASSES 
GRAMATICAIS. O professor de Língua Portuguesa, sendo mediador de ferramentas e estruturas 
teórico-linguísticas, precisa se conscientizar de sua função e possibilitar aos seus alunos a 
compreensão delas por meio da sua capacidade de análise. Partindo desse pressuposto, 
sugerimos a ludicidade para o trabalho com a gramática, que permitirá, pelas atividades 
prazerosas e criativas, a sua efetiva compreensão e utilização. 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SUZANA APARECIDA NEVES 
Orientador: SÔNIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A CHARGE E SUA RELAÇÃO COM OUTROS GÊNEROS: AS PRÁTICAS DE 
ORALIDADE, LEITURA E ESCRITA EM SALA DE AULA 
Tema: Linguística Aplicada 
Palavras-chave: Charge, Gêneros Textuais, Oralidade, Leitura, Escrita, 
Resumo: A presente pesquisa abordou o gênero charge, de maneira contextualizada, de forma a 
abordar outros gêneros textuais através de práticas de oralidade, leitura e escrita. Com isso, o 
aluno teve contato com uma diversidade de textos que circulam na sociedade, de maneira a 
ampliar sua competência para o exercício cada vez mais pleno, mais fluente e interessante da fala 
e da escrita, incluindo, evidentemente, a escuta e a leitura. Durante todo o processo, considerou-
se uma prática pedagógica fundamentada numa perspectiva que envolvia a linguagem como 
forma de interação, o estudo dos gêneros discursivos, na ótica do texto como base de todo 
trabalho desenvolvido. Para a apropriação dos gêneros textuais, foram trabalhada a estrutura, o 
contexto social e histórico de produção e circulação de cada gênero abordado. Todo o trabalho foi 
realizado com material original de jornais e revistas, ou sites, para em seguida iniciar as 
atividades, priorizando charges sobre temas variados. As atividades desenvolvidas com os alunos 
tiveram como finalidade o conhecimento destes, utilizando-se de estratégias como a pesquisa, a 
participação, a discussão, a explanação de ideias e opiniões, de acordo com a realidade 
vivenciada pelo aluno. Com o trabalho a partir das charges, a consciência crítica do aluno teve 
significativa melhoria. Porém, a compreensão de tais textos precisou ser trabalhada de maneira 
minuciosa, tendo em vista a necessidade de outros conhecimentos, os quais, muitas vezes, o 
aluno não possui, principalmente, o conhecimento acerca de temas atuais. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SUZANA APARECIDA NEVES 
Orientador: SÔNIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A charge e sua relação com outros gêneros: as práticas de oralidade, leitura e escrita 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Charge, gêneros textuais, oralidade, leitura, escrita 
Resumo: Tendo em vista que o aluno precisa ampliar competências relacionadas à fala, à escuta, 
à leitura e à escrita, prioriza-se o trabalho com diferentes gêneros textuais que tratem/ dialoguem 
com a mesma temática da Charge, objeto deste estudo. Assim, o objetivo é abordar o gênero 
charge, bem como relacionar o seu conteúdo temático a outros gêneros textuais através de 
práticas de oralidade, leitura e escrita, de maneira que o aluno se aproprie e compreenda cada 
gênero trabalhado conforme sua estrutura, seu contexto social e histórico de produção e 
circulação. O presente trabalho está pautado nos estudos da linguagem como processo interativo 
e no texto como ponto de partida para o processo de ensino e de aprendizagem, priorizando as 
práticas discursivas da oralidade, da leitura e da escrita sob o enfoque dos gêneros textuais, de 
acordo com as concepções de Bakhtin, Travaglia, Marcuschi, Geraldi e Antunes. Logo, destaca-
se que serão trabalhados com os gêneros caricatura, notícia, reportagem, artigo de opinião, 
música, paródia, poema que contém o mesmo assunto de determinada charge. Como material 
para a instrumentalização do gênero charge, tem-se a utilização da Revista Isto É e dos Jornais 
impressos Folha de S. Paulo e Jornal Folha de Londrina. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SUZANA LEVANDOWSKI 
Orientador: Rodrigo Czajka - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Representação Afrodescendente na Literatura Brasileira e sua importância contra a 
discriminação racial 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade. 
Palavras-chave: Discriminação racial, Preconceito, Autores afrodescendentes, 
Resumo: Este artigo trata sobre a implementação pedagógica realizada no Colégio Estadual São 
Pedro Apóstolo - Ensino Fundamental, Médio e Profissional, na cidade de Curitiba - Paraná. Esta 
ocorreu com alunos do 2º Ano do Ensino Médio, sobre a discriminação racial, colocando em 
relevo as discussões sobre racialidade, etnia e culturas afrodescendentes a partir das narrativas 
literárias, de que maneira elas possibilitam um entendimento sobre o problema do preconceito e 
como cada um dos autores estudados se relacionaram ou se relacionam com esses aspectos em 
suas referidas obras. Considerou-se, e se concretizou, o objetivo geral que era o de favorecer a 
pesquisa, o conhecimento, a mudança de atitudes e melhor vivência dos alunos em sociedade 
através da pesquisa, do estudo e escritos de autores/escritores brasileiros afrodescendentes, 
conscientizando-os sobre o valor do respeito e a valorização de cada ser humano. Foram 
desenvolvidas atividades educativas e reflexivas, através de um ensino mediador do 
conhecimento, oportunizando o contato com obras escritas por escritores brasileiros 
afrodescendentes, refletindo sobre suas inseguranças, tristezas e outros sentimentos 
relacionados ao preconceito, proporcionando momentos de discussões sobre a discriminação 
racial e as diversidades, e promovendo a mudança de pensamento dos educandos em relação ao 
tema e à realidade, além de envolver toda a comunidade escolar no combate à discriminação 
racial. O resultado final foi medido pela participação, comprometimento, conhecimento, 
desenvolvimento e mudança de atitudes, além das observações feitas pelos alunos no 
questionário final aplicado no término do projeto. O artigo também contempla o trabalho 
desenvolvido com o GTR. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SUZANA LEVANDOWSKI 
Orientador: Rodrigo Czajka - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A REPRESENTAÇÃO AFRODESCENDENTE NA LITERATURA BRASILEIRA E SUA 
IMPORTÂNCIA NA CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A DISCRIMINAÇÃO RACIAL 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade. 
Palavras-chave: literatura brasileira, discriminação racial, conscientização, poetas 
afrodescendentes, poetisas afrodescendentes 
Resumo: Atualmente, fala-se muito sobre as diversidades , sobre o preconceito e as diferenças. 
São assuntos inter-relacionados e que poderão ser estudados mais profundamente através das 
disciplinas escolares, em especial, pela Língua Portuguesa, através de atividades que possibilitem 
o desenvolvimento do aluno, a criticidade e a mudança de atitudes. A Literatura Brasileira, como 
parte da Língua Portuguesa, pode colaborar para uma maior conscientização e mudança, e que o 
professor seja mediador do conhecimento, proporcionando momentos de reflexão tanto para os 
alunos quanto para toda a comunidade escolar, com o interesse de torná-los cidadãos mais 
conscientes sobre a realidade que os cerca e da importância de valorizar todas as pessoas 
apesar das diferenças. Muitos autores afrodescendentes como Lima Barreto, Cruz e Sousa, 
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Carolina Maria de Jesus e Elisa Lucinda deixaram ou deixam uma grande contribuição sobre o 
assunto em discussão, o que possibilitará que este projeto tenha um importante e expressivo 
desenvolvimento e execução, pois partirá de situações de desrespeito e discriminação expostas 
pelos escritores para situações da vivência dos alunos. Por mais que se fale de discriminação, ela 
continua existindo, por isso é preciso criar oportunidades para que as pessoas, no caso a 
comunidade escolar, possa ser conscientizada sobre as diversidades. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SUZELEI ALVES DOS SANTOS 
Orientador: Marcelo Silveira - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O jornal em sala de aula e suas contribuições para o aprendizado da leitura e da escrita 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Jornal, Sala de aula, 
Resumo: Este artigo apresenta as várias etapas da experiência vivenciada por meio da leitura de 
jornais no 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professora Eudice Ravagnani de 
Oliveira - Ensino Fundamental e Médio -, localizado na cidade de Florestópolis-PR. Os objetivos 
principais desse projeto são, de um lado, abordar a importância da leitura e da escrita como 
prática social na formação do cidadão, pois escrever constitui um modo de interação social entre 
as pessoas, ou seja, quem escreve sabendo para que e para quem esteja escrevendo, isto é, há 
sempre uma finalidade e um interlocutor, ainda que essa escrita se destine a si mesmo; em outras 
palavras, ao escrever, o sujeito enuncia o seu pensamento, com algum propósito, para si ou para 
o outro, configurando uma auto-orientação ou uma relação entre sujeitos; e, de outro, enfocar o 
papel da leitura como fonte de informação e disseminação de cultura, valendo-se do gênero jornal 
para que haja a compreensão e interpretação de textos, a fim de que os alunos consigam 
melhores resultados em suas leituras diárias. Assim, no ambiente objetivou-se percorrer os 
caminhos para alcançar a meta de formação de leitores críticos, cidadãos que saibam refletir, 
debater, posicionar-se diante dos fatos publicados no jornal. O objetivo deste artigo é divulgar 
esse processo e seus resultados. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SUZELEI ALVES DOS SANTOS 
Orientador: Marcelo Silveira - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O jornal em sala de aula e suas contribuições para o aprendizado da leitura e da escrita 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, escrita, jornal, sala de aula 
Resumo: Esta pesquisa procurará abordar a importância da leitura e da escrita como prática 
social na formação do cidadão, pois escrever constitui um modo de interação social entre as 
pessoas, ou seja, quem escreve, escreve sabendo para que e para quem está escrevendo, isto é, 
há sempre uma finalidade e um interlocutor, ainda que essa escrita se destine a si mesmo. Em 
outras palavras, ao escrever, o sujeito enuncia o seu pensamento, com algum propósito, para si 
ou para o outro, configurando ou uma auto orientação ou uma relação entre sujeitos. E enfocará o 
papel da leitura como fonte de informação e disseminação de cultura, valendo-se do gênero jornal 
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para que haja a compreensão e interpretação de textos, fazendo que os alunos consigam 
melhores resultados em suas leituras diárias. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SUZIMARA DA CUNHA 
Orientador: Wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Proficiência de Leitura e o Papel dos Professores no Processo de Formação de Leitores 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Proficiência, Leitura, Formação de Leitores, Ensino Fundamental, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo contribuir para a proficiência de leitura dos 
professores no processo de formação de leitores, tendo os contos de fadas dos Irmãos Grimm 
como recurso didático-pedagógico. Para o desenvolvimento do estudo, optou-se pela pesquisa 
qualitativa. A proposta de intervenção pedagógica foi desenvolvida com os professores do 6º ano 
do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professora Hilda T. Kamal - E.F.M.P., Umuarama, 
Paraná, no período de fevereiro e julho de 2017, num total de 40 horas, distribuídas em dez (10) 
encontros presencias. Os eventos propostos foram constituídos por um conjunto de 
procedimentos, ideias, vivências e práticas junto aos docentes, a partir de observações, debates, 
apresentação de vídeos, trabalhos em grupo, dinâmicas, leituras, compreensão e interpretação de 
algumas obras literárias dos Irmãos Grimm. Considerando que a prática de leitura deve estar 
articulada com atividades que favorecem o ato de ler, o trabalho com a literatura dos contos de 
fadas dos Irmãos Grimm como recurso didático-pedagógico, contribuiu para a proficiência de 
leitura dos professores participantes, dentro dos pressupostos enunciados pelas Diretrizes 
Curriculares para a Educação Pública do Estado do Paraná. Aos professores cabe o papel de 
possibilitar o contato dos alunos com a leitura dos contos de fadas na biblioteca, considerando 
que este recurso didático-pedagógico, oferece a possibilidade de os mesmos entrarem em 
contato com o simbólico, permitindo o desenvolvimento das dimensões afetiva, cognitiva, motora 
e social, auxiliando no processo de desenvolvimento global dos educandos. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: SUZIMARA DA CUNHA 
Orientador: Wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Proficiência de Leitura e o Papel dos Professores no Processo de Formação de Leitores 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Biblioteca, Contos de Fadas, Irmãos Grimm 
Resumo: O projeto de intervenção tem como objetivo a formação leitora de professores da Rede 
Estadual do Paraná, bem como oportunizar aos alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental o 
contato com a leitura literária dos contos de fadas dos Irmãos Grimm. Para o desenvolvimento da 
proposta de intervenção optou-se por uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-
ação. As ações serão desenvolvidas na biblioteca do Colégio Estadual Hilda Trautwein Kamal - 
EFMP, localizado no município de Umuarama- Paraná. Os eventos propostos para o projeto de 
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implementação pedagógica na biblioteca da escola serão constituídos por cinco unidades que 
deverão ser trabalhadas com o público-alvo em cinco encontros presenciais totalizando a carga 
horária de quarenta horas. Nos encontros presenciais haverá um conjunto de procedimentos, 
ideias, vivências e práticas, a partir de observações, debates, trabalhos em grupo, dinâmicas, 
leituras, compreensão e interpretação de algumas obras literárias dos Irmãos Grimm. Como 
estratégias de ação serão adotados os passos de compreensão leitora descritos por Solé (1998) 
em três etapas de atividades com o texto: antes, durante e depois da leitura. Espera-se que a 
pesquisa possa contribuir para estimular a leitura, na biblioteca da escola, visando apontamentos 
sobre a influência que este gênero pode exercer na formação de valores na escola 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: TACIANE SZYMCZAK INÁCIO 
Orientador: UBIRAJARA ARAÚJO MOREIRA - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O TEXTO LITERÁRIO NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR. UM OLHAR 
ESPECIAL PARA A CRÔNICA E O POEMA 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitor literário, Interdisciplinaridade, Proficiência linguística e comunicativa, 
Resumo: Este artigo relata os resultados obtidos no Projeto de Implementação do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE):  O texto literário numa perspectiva interdisciplinar. Um olhar 
especial para a crônica e o poema , realizado no Colégio Estadual Professor João Ricardo Von 
Borell Du Vernay, em Ponta Grossa, com alunos de uma turma de oitavo ano do Ensino 
Fundamental II. Tendo como foco a formação do  leitor literário , mas abordando também textos 
pragmáticos, por meio de encontros de leitura, organizados em forma de oficinas, buscou-se 
proporcionar momentos de reflexão, discussão e prazer, numa perspectiva interdisciplinar. O tema 
central foi  Qualidade de vida , correlacionado a outros assuntos: alimentação, saúde, lazer e 
saneamento básico. Em atividades diversas, como rodas de histórias, declamação de poemas e 
criação de paródias, buscou-se desenvolver maior interesse em leitura, interação com os colegas 
e posicionamento crítico acerca dos temas trabalhados. Usando seus conhecimentos prévios e 
aumentando sua bagagem sociocultural, os alunos foram incentivados a melhorar sua proficiência 
na leitura literária e no uso da Língua Portuguesa. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: TACIANE SZYMCZAK INÁCIO 
Orientador: UBIRAJARA ARAÚJO MOREIRA - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O texto literário numa perspectiva interdisciplinar. Um olhar especial para a crônica e o 
poema 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitor literário, Proficiência linguística e comunicativa, Interdisciplinaridade 
Resumo: O material didático aqui apresentado prioriza a leitura, tendo como eixo central o  leitor 
literário , mas abordando também textos pragmáticos, numa perspectiva interdisciplinar. Visando 
às dificuldades de leitura encontradas pelos professores em relação a muitos alunos, apresenta 
estratégias de leitura que partem do diálogo entre as áreas, permeando passos importantes para 
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que o aluno compreenda o que lê, tornando-se mais confiante em suas interpretações e crítico em 
relação ao mundo que o cerca. O tema gerador é  Qualidade de vida  e assuntos correlatos serão 
considerados, tais como: alimentação, saúde, lazer e saneamento básico, com diversos gêneros 
textuais sendo trabalhados, especialmente a crônica e o poema. Atividades como rodas de 
conversa, mesa-temática e declamação de poemas nortearão as oficinas, que serão 
desenvolvidas com metodologia voltada para a interação, colaboração e participação dos alunos. 
Através do desenvolvimento de uma sequência didática, espera-se que os alunos desenvolvam 
maior interesse em ler, buscando interagir com os colegas, assumindo um posicionamento crítico 
nas discussões, usando seus conhecimentos prévios, fazendo inferências, percebendo as várias 
vozes presentes nos textos e tornando-se assim sujeito do processo. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: TÂNIA CILENE BRUSTOLIN 
Orientador: Cátia Toledo Mendonça - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A transformação da literatura brasileira em outras linguagens artísticas 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Oralidade, leitura, literatura e escrita 
Resumo: Muitas dúvidas surgem sobre como melhorar o ensino da leitura, como transformar a 
forma desinteressada frente ao texto literário, como fazer o estudante gostar de ler e entender que 
a literatura pode ser apreciada como arte. Diante disso, definiu-se por elaborar este artigo, 
pretendendo-se que o estudante passe ser o protagonista de sua aprendizagem, 
consequentemente incentivando mais estudantes a se interessarem por essas obras. As relações 
que existem entre as diferentes linguagens artísticas são evidentes e são inerentes à construção 
cultural de todas as sociedades. Este artigo partiu de uma pesquisa bibliográfica e objetivou 
desenvolver a aproximação e o gosto pela leitura dos clássicos da literatura brasileira no ensino 
médio, diversificando as estratégias metodológicas baseando-se na concepção das Diretrizes 
Curriculares Orientadoras da Educação Básica de Língua Portuguesa concomitantemente com os 
eixos das Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica de Arte. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: TÂNIA CILENE BRUSTOLIN 
Orientador: Cátia Toledo Mendonca - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A TRANSFORMAÇÃO DA LITERATURA BRASILEIRA EM OUTRAS LINGUAGENS 
ARTÍSTICAS 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Oralidade, Leitura, Literatura, Escrita 
Resumo: O projeto intitulado como A Transformação da Literatura Brasileira em outras 
linguagens artísticas busca basicamente responder a inquietação em saber por que os alunos do 
ensino médio não leem os clássicos da literatura brasileira e portuguesa, dessa maneira o projeto 
tem como premissa o caminho da leitura de forma a atrair o aluno, incentivando-o para que este 
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perceba o encantamento da literatura brasileira e portuguesa, pois ao promover aos sujeitos a 
vivencia entre a teoria e a prática relacionadas ao mundo da leitura é primordial a criação dos 
mecanismos da criticidade humana para manifestação social, como forma de inserção do cidadão 
crítico e autônomo. Com uma metodologia diferenciada, as estratégias possibilitarão a 
manifestação para o gosto da leitura dos clássicos de nossa literatura, fazendo com que 
percebam a importância da leitura, dos seus autores, do contexto histórico- social as quais as 
obras fazem parte e compreendam todos os segmentos de forma significativa. Para a efetivação 
deste trabalho a transformação do gênero textual romance literário, para o gênero textual 
dramático será um grande desafio. O projeto será aplicado em uma turma do segundo ano do 
ensino médio, do Colégio Estadual Gabriel de Lara. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: TÂNIA MATTIOLI 
Orientador: Wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: COMPREENSÃO DA PRÁXIS DE LEITURA DOS DOCENTES: PROPOSIÇÃO DE 
NOVAS PRÁTICAS POR MEIO DO GÊNERO CONTO 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Prática de Leitura, Contos, Literatura, Interação, 
Resumo: O presente artigo, elaborado com base no Projeto de Implementação  Compreensão da 
práxis de leitura dos docentes: proposição de novas práticas por meio do gênero conto,  visa 
mostrar o resultado da implementação das ações e das metodologias propostas na Produção-
Didático Pedagógica destinada aos professores da Escola Estadual Durval Seifert e demais 
professores do município de Umuarama. A proposição das ações deu-se em virtude dos níveis 
insuficientes de leitura que os alunos apresentam nas avaliações internas e externas, da 
dificuldade de compreensão e interpretação de textos complexos para cada faixa etária, nas 
lacunas teóricas percebidas na práxis docente e na práxis docente tradicional. Objetivou-se 
aprofundar os conhecimentos teóricos-metodológicos de Bakhtin (1997,2006), as Concepções de 
Linguagem Geraldi (2006); Koch (2003); Travaglia (2001), as contribuições metodológicas de 
Jauss (1994) sobre a Estética da Recepção o Método Recepcional de Bordini e Aguiar (1993) 
postulados pelas Diretrizes Curriculares Estaduais (2008) que orientam a práxis docente, e a 
proposição de estratégias de leitura, com foco nas etapas do método recepcional e no dialogismo 
bakhtiniano em detrimento à forma estrutural do livro didático. Optou-se pelo gênero conto, 
considerando todo o efeito que se pretende causar no leitor. Dessa forma, o trabalho 
desenvolvido proporcionou a reflexão crítica da práxis docente e a aquisição de novos 
conhecimentos, que levaram ao preenchimento de algumas das lacunas existentes nessa práxis. 
Possibilitou-se, também, uma nova forma de desenvolver estratégias metodológicas de leitura que 
contribuam significativamente para a formação de leitores apaixonados por leitura-literatura. 
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Título: Compreensão da práxis de leitura dos docentes e a proposição de novas práticas por meio 
do gênero conto 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Prática de Leitura, Contos, Literatura, Interação, 
Resumo: O presente caderno pedagógico destinado aos professores da Escola Estadual Durval 
Seifert e demais professores do município de Umuarama, com um total de dez vagas tem por 
objetivo compreender a práxis de leitura dos professores, e propor pelo viés do dialogismo 
bakhtiniano e pela concepção de leitura sociointeracionista uma nova possibilidade de práxis. A 
partir da interação leitor-texto-autor, que precisam dialogar para a produção de sentidos, 
escolhemos contos extraídos do livro  Uma Ideia toda Azul , de Marina Colasanti para contribuir 
com a formação leitora desses alunos. Nesse sentido, a fundamentação está pautada nos 
pressupostos teóricos de Bakthin, nas orientações postuladas pelas DCEs, como também nas 
contribuições metodológicas de Jauss sobre a Estética da Recepção e na interpretação 
metodológica das autoras Bordini e Aguiar, que desenvolveram o Método Recepcional a partir dos 
pressupostos da Estética da Recepção. O caderno pedagógico está dividido em duas partes, 
totalizando 32 horas/aulas. Na primeira parte intencionamos aprofundar os conhecimentos 
teóricos de leitura, do Dialogismo Bakhtiniano, da Concepção de Linguagem postulada pelas 
DCEs e do Método Recepcional. Na segunda parte, propomos encaminhamentos teóricos-
metodológicos do método recepcional a partir de contos do livro  Uma ideia toda azul  de Marina 
Colasanti que tencionam o rompimento do horizonte de expectativa, levando a adquirir novos 
conhecimentos. 
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Orientador: MARIA APARECIDA CRISSI KNUPPEL - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso de textos multimodais em favor da aprendizagem: numa perspectiva de 
multiletramento 
Tema: O uso de tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Textos multimodais, weblog, TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação), leitura, produção textual, 
Resumo: Este artigo resulta da necessidade de buscar alternativas possíveis para estimular o 
gosto pelos hábitos de ler e escrever por meio de práticas significativas de leitura e produção 
textual com textos multimodais. Tornar significativas para os alunos as práticas de leitura e escrita 
é hoje um dos maiores desafios enfrentados pela educação escolar, principalmente na disciplina 
de Língua Portuguesa, quando a escola se depara rotineiramente com o desinteresse dos nossos 
alunos pela leitura e, consequentemente, pela escrita. Para isso foi elaborado, aplicado e agora 
segue a análise do projeto O uso de textos multimodais em favor da aprendizagem: numa 
perspectiva de multiletramento que procurou através de uma pesquisa-ação compreender se o 
uso de textos/recursos multimodais apresentados em um protótipo didático a ser implementado 
em um weblog, numa perspectiva de multiletramento pode favorecer processos de ensino-
aprendizagem. O produto final desse trabalho de leitura, análise e produção de textos é um blog, 
ferramenta digital entendida aqui como espaço de multimodalidade, utilizado como suporte para a 
publicação da produção textual dos alunos. A fundamentação teórica deste trabalho está pautada 
principalmente na visão de multiletramentos, ensino e aprendizagem como processos interligados 
apresentada por Roxane Rojo no livro  Multiletramentos na escola  e também nos pressupostos 
teóricos para o trabalho com textos da esfera digital contemplados nas Diretrizes Curriculares de 
Língua Portuguesa do Estado do Paraná. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: TATIANE FLÁVIA DO COUTO 
Orientador: MARIA APARECIDA CRISSI KNUPPEL - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso de textos multimodais em favor da aprendizagem: numa perspectiva de 
multiletramento 
Tema: O uso da tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Textos multimodais, weblog, fábula, leitura, produção textual 
Resumo: Este material didático-pedagógico contém um protótipo didático sobre o gênero 
discursivo fábula numa perspectiva multimodal, englobando conteúdos presentes na Proposta 
Pedagógica Curricular para o 7º ano do Ensino Fundamental da escola na qual ele será 
implementado. O PD está organizado em oficinas que contemplam atividades com textos 
multimodais previamente selecionados com o objetivo de proporcionar a compreensão de seu 
funcionamento, reflexão sobre a realidade que nos circunda, além de discutir questões de 
multiletramentos. O produto final desse trabalho de leitura, análise e produção de textos é um 
blog, ferramenta digital entendida aqui como espaço de multimodalidade, que será utilizado como 
suporte para a publicação da produção textual dos alunos. A fundamentação teórica deste 
trabalho está pautada principalmente na visão de multiletramentos, ensino e aprendizagem como 
processos interligados apresentada por Roxane Rojo no livro  Multiletramentos na escola  e 
também nos pressupostos teóricos para o trabalho com textos da esfera digital contemplados nas 
Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
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Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os Contos Fantásticos e a Formação do Leitor Literário 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura, Literatura, Incentivo, Contos Fantásticos, 
Resumo: O presente artigo analisou a prática de incentivo à leitura literária na escola por meio 
dos contos fantásticos, entre outros, a fim de desenvolver nos educandos o gosto e o hábito pela 
leitura literária. O público alvo foram os alunos do nono ano do Colégio Estadual Newton Felipe 
Albach, do município de Guarapuava. Com a estratégia aplicada, objetivou-se contribuir para que 
os que os educandos lessem mais, desenvolvessem hábitos espontâneos de leitura e sanassem 
dificuldades na oralidade e na escrita. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: TELMA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os Contos Fantásticos e a Formação Do Leitor Literário 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_unicentro_tatianeflaviadocouto.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_unicentro_tatianeflaviadocouto.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_unicentro_telmaaparecidadasilva.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_port_unicentro_telmaaparecidadasilva.pdf


Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura, Literatura, Incentivo, Contos Fantásticos, 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica tem por objetivo incentivar a prática da 
leitura literária na escola por meio dos contos fantásticos, entre outros, a fim de desenvolver nos 
educandos o gosto e o hábito pela leitura literária. A mesma terá como público alvo os alunos do 
nono ano do Colégio Estadual Newton Felipe Albach, do município de Guarapuava. Com essa 
estratégia, espera-se contribuir para que os que os educandos leiam mais e assim desenvolvam 
hábitos espontâneos de leitura, e que ao mesmo tempo venham a sanar possíveis dificuldades 
referentes à oralidade e a escrita. 
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Orientador: Renata Adriana de Souza - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Sequência didática como prática de ensino-aprendizagem 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, escrita, crônica, sequência didática 
Resumo: Este projeto faz um estudo teórico sobre o ensino-aprendizagem da leitura e escrita, 
busca compreender os motivos que levam os alunos a não gostar de ler, considera a 
fundamentação de teóricos respeitados no assunto como Marcuschi, Soares e Dolz, tece 
considerações relevantes sobre trabalho do professor em sala de aula, elege a crônica como um 
gênero textual específico para aproximar professor x aluno x aprendizagem e sistematiza um 
modelo de sequência didática adequada para superar a defasagem das habilidades de leitura e 
escrita dos alunos do Colégio Estadual João Rysicz de Marquinho PR. 
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Professor PDE: TEREZINHA APARECIDA FERNANDES 
Orientador: Renata Adriana de Souza - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sequência Didática como prática de ensino-aprendizagem 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, escrita, crônica, sequência didática, 
Resumo: Esta produção didática leva em conta a grande defasagem nas duas habilidades 
fundamentais do ensino-aprendizagem. Está dividida em oito oficinas que serão efetivadas 
durante 1º período de 2017. O objetivo desta, é aprimorar a prática da leitura e escrita dos alunos 
do 9º ano do Colégio Estadual João Rysicz do município de Marquinho PR, por isso faz um 
estudo teórico sobre o ensino-aprendizagem da leitura e escrita, procura compreender os motivos 
que levam os alunos a não gostar de ler. Por isso considera a fundamentação de teóricos 
respeitados no assunto como Marcuschi, Soares e Dolz, tece considerações relevantes sobre 
trabalho do professor em sala de aula, elege a crônica como um gênero textual específico para 
aproximar professor x aluno x aprendizagem e sistematiza um modelo de sequência didática 
adequada para superar a defasagem das habilidades de leitura e escrita dos alunos dos anos 
finais do Ensino Fundamental. 
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Professor PDE: TEREZINHA BOLONHESI ALVES 
Orientador: Elizabeth Labes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma prática discursiva de leitura com o Artigo de Opinião 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: leitura, perspectiva discursiva, artigo de opinião 
Resumo: Este artigo resulta do trabalho desenvolvido junto aos alunos de 1º ano do Ensino 
Médio Integral, do Colégio Estadual Malba Tahan - Ensino Médio Normal e Profissional, em 
Altônia-PR, como parte das atividades do PDE. Considerando que os alunos, apresentam 
dificuldades em compreender textos e enunciados, optamos por tematizar esta prática em nosso 
projeto e propor, em nossa intervenção na escola, atividades de leitura, na perspectiva discursiva, 
com o gênero Artigo de Opinião. Em consonância com a perspectiva adotada, o percurso analítico 
proposto nas atividades visou explicitar as condições de produção, circulação e recepção do 
gênero objetivando subsidiar os alunos na prática de leitura e na compreensão das 
potencialidades argumentativas, como exercício de cidadania. Para isso, foram explorados os 
recursos linguísticos-discursivos próprios do gênero nas atividades propostas. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma prática discursiva de leitura com o Artigo de Opinião 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Perspectiva Discursiva, Artigo de Opinião 
Resumo: Considerando que a prática de leitura é um dos desafios enfrentados pela escola, esta 
Produção Didático-Pedagógica consiste em uma Unidade Didática que aborda o gênero 
discursivo Artigo de Opinião. A proposta está fundamentada na perspectiva discursiva de leitura, 
que a concebe como prática social e tem por objetivo desenvolver atividades de leitura a partir do 
gênero Artigo de Opinião, visando compreender suas condições de produção, circulação e 
recepção. Pretende-se subsidiar os alunos na prática de leitura e na compreensão das 
potencialidades argumentativas, como exercício de cidadania. Para isso, serão explorados os 
recursos linguístico-discursivos próprios do gênero nas atividades propostas. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O TEXTO PUBLICITÁRIO E OS MÚLTIPLOS PODERES DA SEDUÇÃO 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
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Palavras-chave: Publicidade Televisiva, Leitura, Linguagem Apelativa, Consumismo, Família, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a Publicidade televisiva como proposta 
de intervenção pedagógica para proporcionar a compreensão das contradições e nuances da 
sociedade contemporânea. O trabalho teve como foco central o aprimoramento das práticas 
discursivas. Tal proposta se justifica, considerando o conceito dos gêneros discursivos (BAHKTIN, 
2003) e a necessidade de capacitar o professor para oportunizar aos estudantes situações que 
desenvolvam uma visão crítica sobre a linguagem apelativa e persuasiva empregada nas 
publicidades televisivas, já que essas utilizam recursos gráficos, linguísticos e ideológicos com 
forte poder de convencimento, para cativar e induzir ao consumismo. O desenvolvimento deu-se 
por meio de uma Unidade Didática, possibilitando assim ao cursista compreender a especificidade 
e a funcionalidade do gênero Publicidade televisiva, levando-o a ampliar seus horizontes de 
leitura e aperfeiçoamento da capacidade de análise e reflexão, elementos indispensáveis para a 
formação integral do cidadão. Pode-se afirmar que este trabalho voltado ao gênero publicidade 
televisiva foi de suma importância, uma vez que cabe à escola assumir o papel de mediadora no 
desenvolvimento das habilidades de leitura, que muitas vezes ficam relegados somente aos 
textos literários. Assim, percebeu-se que trabalhar com a publicidade televisiva aproxima o 
estudante/consumidor a textos de seu cotidiano e, por essa razão, torna-os mais significativos e 
isto ficou muito claro, no momento que os cursistas trabalharam o referido tema com seu alunado. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: TEREZINHA CLECI CORRADINI 
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O TEXTO PUBLICITÁRIO E OS MÚLTIPLOS PODERES DA SEDUÇÃO 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Publicidade 
Resumo: Esta produção didática pedagógica tem como tema de estudo o gênero publicidade a 
fim de compreender as contradições e nuances da sociedade contemporânea. Desse modo, este 
trabalho tem por objetivo central proporcionar o aprimoramento das práticas discursivas por meio 
de estudos de gênero publicidade. A televisão sendo o meio de comunicação de maior índice de 
audiência, usa seu poder midiático e bombardeia jovens e crianças com sua publicidade apelativa 
levando-os ao consumismo desenfreado. Pretende-se ainda com a publicidade e sua influência 
que estes adolescentes percebam uma leitura imaginária, o poder persuasivo, ideológicos e a 
intencionalidade existentes. Como fundamentação teórica para a construção deste trabalho, 
apoiamo-nos nos estudos do Círculo de Bakhtin (2003, 2006) acerca do trabalho com gêneros 
discursivos e o quadro teórico-metodológico do interacionismo Sociodiscursivo, desenvolvido por 
Dolz; Noverraz & Schneuwly, para fundamentar as reflexões sobre a Sequência Didática. Em 
relação à metodologia, o trabalho se caracteriza como uma pesquisa social aplicada de natureza 
qualitativa, que se enquadra como pesquisa-ação, sendo que a apropriação desses 
conhecimentos com o intuito de ampliar os horizontes de leitura dos estudantes com relação à 
leitura como prática social. A pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual Igléa Grollmann, 
em Cianorte, no 1º semestre de 2017 e os sujeitos de pesquisa serão os professores. Em termos 
de resultados, visará aprofundar, por meio de leitura e escrita do gênero discursivo publicidade, a 
capacidade de pensamento crítico do educando, de modo a despertar o senso crítico e 
aperfeiçoar sua capacidade de análise, elementos indispensáveis para a formação integral do ser 
humano. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Leitura de Textos Sobre Bullying: Conscientização Perante o Fenômeno no Ambiente 
Escolar 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Leitura, Bullying, Conscientização, 
Resumo: Neste artigo, relata-se a implementação do projeto desenvolvido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE)  A importância da leitura na escola básica com textos sobre 
bullying , cuja proposta foi a utilização de textos infanto-juvenis como importante aliado para 
despertar o gosto pela leitura. O projeto foi desenvolvido com uma turma do 6º ano, do Ensino 
Fundamental, da rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná, na Escola Estadual República 
Oriental do Uruguai, em Curitiba. Utilizou-se os livros infanto-juvenis  Perseguição , de Tânia 
Alexandre Martinelli,  Ponte para Terabítia , de Katherine Patterson, e  Se liga, Charles , de 
Vincent Cuvellier. Para aguçar a leitura e conscientizar os alunos perante o fenômeno bullying no 
espaço escolar, foram realizadas estratégias diversificadas. Assim, buscou-se desenvolver outras 
formas para o educando expressar-se de maneira espontânea e perceber que o ato de ler vai 
além da simples decodificação. O projeto de intervenção contribuiu de forma significativa para a 
formação de leitores, proporcionando-lhes possibilidades para ampliar seus horizontes e ver na 
leitura algo prazeroso. Também, por meio da leitura de textos, preveniu-se a prática de bullying no 
ambiente escolar. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Importância da Leitura na Escola Básica com Textos sobre Bullying, 
Tema: Ensino E Aprendizagem De Leitura. 
Palavras-chave: Leitura, Bullying, Conscientização, 
Resumo: Esta unidade didática foi desenvolvida visando despertar o gosto pela leitura, por meio 
de textos sobre bullying. Para motivar os alunos, utiliza-se os livros:  Perseguição , de Tânia 
Alexandre Martinelli,  Ponte Para Terabítia , de Katherine Patterson e   Se liga, Charles! ,de 
Vincent Cuvellier. A leitura deve ser sempre mediadora e colaborar como instrumento de ensino-
aprendizagem e não um ato imposto, mas uma proposta motivadora, que contribua no sentido da 
transformação do sujeito leitor, em busca de melhores perspectivas de vida cidadã. O objetivo é 
usar estratégias de ação pedagógica para motivar os alunos para a leitura e, conscientizá-los, 
sobre a disseminação do bullying no espaço escolar que se caracteriza por ser um conjunto de 
comportamentos agressivos que uma pessoa sofre. As vítimas, muitas vezes, ficam fragilizadas e 
acabam se isolando e vivendo de forma marginalizada. Nas escolas, o bullying causa 
constrangimento em vários níveis e pode deixar sequelas físicas e psicológicas graves. Às vezes, 
o bullying deixa marcas profundas, traumas eternos e irreparáveis. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Letramento Literário por meio de cordéis em sala de aula 
Tema: Literatura e escola: concepções e prática 
Palavras-chave: Letramento, literário, leitura, literatura, cordel 
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar o relato de experiência da implementação do 
projeto de intervenção pedagógica realizado com os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II, 
no Colégio Estadual Bernardina Schleder. O objeto de estudo foi a leitura literária, sendo que o 
principal objetivo do projeto de implementação foi propiciar o interesse e despertar o hábito da 
leitura pelos alunos contribuindo com a sua formação leitora, de uma maneira prazerosa por meio 
da literatura de cordel em sala de aula. O projeto buscou estimular o prazer pela leitura literária 
por meio da cultura nordestina, propiciando o conhecimento da estrutura de cordel, como estímulo 
à leitura e a escrita. A implementação do projeto de intervenção pedagógica pretendeu 
desenvolver a formação leitora, de uma maneira que além de promover o deleite, também 
contribuiu para sua formação humanizada, ou seja, o projeto trabalhou com a literatura de cordel 
não apenas como fonte de informação sobre a cultura nordestina, mas visando a oportunidade de 
fazer uma troca de experiência entre o mundo do autor e do aluno. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Letramento Literário por meio de cordéis em sala de aula 
Tema: Literatura e escola: concepções e prática 
Palavras-chave: Cordel, hábito, letramento 
Resumo: A proposta desta produção didática partiu da observação que tenho feito ao longo do 
tempo em que tenho atuado no magistério. Tal observação tem apontado para os problemas que 
envolvem as questões de leitura da literatura na escola. Geralmente, os alunos entendem a 
poesia e a prosa literária como elementos presentes na escola com vistas apenas à avaliação. O 
presente trabalho promoverá a formação leitora do aluno a partir de trabalhos com a literatura de 
cordel, pois trabalhar com ela em sala de aula permitirá estabelecer um elo entre o leitor /literatura 
por meio da poesia popular. Os alunos poderão conhecer aspectos da história do povo nordestino 
de uma maneira lúdica e criativa. Esta produção traz algumas estratégias de ensino para se 
trabalhar com o gênero cordel, promovendo o gosto pela leitura e estimulando a produção de 
textos literários. É notório que o processo de formação leitora dos alunos está comprometido, 
gerando uma geração de analfabetos funcionais. Diante de tais circunstâncias faz-se necessário 
criarmos estratégias e metodologias em sala de aula para resolver tal situação. Segundo Lois, o 
aluno precisa  ler para ampliar sua bagagem, expressar sua subjetividade e ir adiante em sua 
contribuição social  (2010, p.19).Para Cosson (2012), o letramento literário é fundamental para o 
processo de formação humanizada do aluno, portanto , a escolha de textos literários precisam 
atender a um caráter socializador do aluno/texto estabelecendo um vínculo afetivo do aluno com a 
obra lida. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
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Orientador: UBIRAJARA INÁCIO DE ARAÚJO - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Intertextualidade: Leitura e compreensão dos gêneros textuais no ensino médio 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: intertextualidade, gêneros textuais, leitura, interpretação 
Resumo: O presente artigo surge como resultado da implementação da unidade didática 
elaborada ao longo do desenvolvimento do Projeto PDE/UFPR, intitulada:  Intertextualidade: 
leitura e compreensão dos gêneros textuais no ensino médio . O objetivo do trabalho era capacitar 
os alunos do 2.º ano do Ensino Médio do Colégio La Salle (Curitiba/PR) a perceber, compreender 
e fazer uso da intertextualidade para fins didáticos e de formação de conhecimento. Ao mesmo 
tempo, a unidade e o material de implementação foram socializados no Grupo de Trabalho em 
Rede com os professores inscritos. Nas interações realizadas no GTR, ficou claro como, 
atualmente, há diversas mídias de transmissão de informação e conhecimento que facilmente 
atraem os alunos, que assim se afastam de outros gêneros textuais mais literários. Dessa 
maneira, a base para a compreensão textual e a capacidade de relacionar referências não é 
propriamente construída, prejudicando em um aspecto global a competência para a interpretação 
e o senso crítico. No trabalho com os alunos, consequentemente, foi realizada a leitura conjunta e 
colaborativa de diversos gêneros textuais, para que então fosse possível reproduzi-los 
criativamente, podendo encontrar o diálogo entre eles. Os alunos participaram ativamente de todo 
o processo, adicionando mídias e até mesmo instrumentos musicais para suas produções 
posteriores. Foi perceptível como uma metodologia inovadora é capaz de mobilizar e tem grande 
eficácia em promover a construção do conhecimento. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Paródia: Leitura e compreensão intertextual 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: intertextualidade, gêneros textuais, paródia e produção textual 
Resumo: Esta Unidade Didática visa proporcionar aos educandos, por meio de uma abordagem 
de leitura intertextual, a oportunidade de aprender a explorar os diversos tipos de textos, sejam 
eles verbais ou não verbais, literários ou não literários, criando-se estratégias para melhorar a 
leitura e a compreensão de alguns gêneros textuais. Observou-se haver a necessidade desse 
material didático, pois os problemas da leitura no contexto escolar são inquestionáveis, afetando a 
compreensão dos alunos, para realizar práticas significativas e producentes de leitura e produção 
de textos com base em diversos tipos de gêneros. Elegeu-se o gênero textual Paródia (musical, 
dramática, poética e gráfica), a partir do qual serão aplicadas atividades elaboradas nesta unidade 
didática para os estudantes do 2º Ano do Ensino Médio. Serão avaliadas as atividades 
intertextuais desenvolvidas com relação a sua contribuição no processo de formação de bons 
leitores. A metodologia utilizada será a pesquisa-ação, buscando uma prática inovadora, realizada 
com uma ação a fim de sanar um problema coletivo. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A formação do leitor literário no início da adolescência 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Leitura, Formação de Leitores, Literatura 
Resumo: Este trabalho teve como finalidade apresentar a continuação da formação do leitor 
literário nos oitavos anos do Ensino Fundamental por meio de obras literárias clássicas ou não, 
com atividades que instigaram e/ou ampliaram a leitura. Atualmente, ler não é um hábito para 
muitos alunos e desenvolver esse hábito requer estratégias diversas por parte do professor e da 
comunidade escolar, com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da leitura dentro da 
escola. O projeto foi desenvolvido com alunos do 8.º ano do Colégio Estadual do Campo 
Professor Francisco Manoel de Lima Camargo, no município de Tijucas do Sul, no qual foram 
utilizadas atividades diversificadas como leitura, análise, produção textual escrita e oral e 
retextualização, visita a bibliotecas e aquisição de obras literárias em sebo, tudo com o intuito de 
despertar o hábito e o gosto pela leitura. O suporte teórico utilizado foi a análise das obras 
Zilberman (2003), Solé (1998), Rösing entre outros. O resultado do projeto demonstrou que nós, 
professores, podemos auxiliar na formação de leitores, da mesma forma que os alunos também 
precisam estar abertos a esse desejo. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A formação do leitor literário no início da adolescência 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Formação de leitores, leitura e literatura, leitor proficiente, 
Resumo: Esta proposta de intervenção pedagógica tem como tema a continuação da formação 
do leitor literário nos oitavos anos. A escolha do tema está relacionada à percepção, desenvolvida 
ao longo de muitos anos em sala de aula, de que os alunos até o sétimo ano têm com um bom 
repertório de leitura, porém, ao progredirem em escolaridade, e consequentemente em idade, vão 
deixando de se interessar pela leitura, principalmente da literária. Questiona-se, portanto: O que 
está acontecendo dentro de nossas escolas para que haja essa crise? Serão as condições 
proporcionadas por ela a esses alunos? As escolhas de obras para serem lidas não estão 
instigando os alunos para a leitura? Ler é um ato de desenvolvimento cognitivo, linguístico, de 
empoderamento, de reflexão crítica, então quais ações devemos propor e colocar em prática na 
escola, sabendo que, com dessas ações, os indivíduos se apropriarão do conhecimento para sua 
emancipação como sujeito? O projeto prevê, portanto, que se instigue e amplie a leitura literária 
no contexto escolar, de forma a garantir a emancipação leitora dos alunos. 
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Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Cultura Africana e Afrobrasileira: Uma Proposta para o Ensino Fundamental 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Identidade afro-brasileira, História da África, Reconhecimento das diferenças, 
Resumo: Esta pesquisa tem por estudo o tema Diálogos Curriculares com a Diversidade numa 
prática social de construção da identidade brasileira como resultado de um processo histórico e, 
portanto, a valorização da contribuição dos povos africanos e afrodescendentes. Desse modo, 
este trabalho tem por objetivo a (re)elaboração de conceitos dos diferentes sujeitos sobre si 
mesmos e os outros. Como fundamentação teórica para a construção deste trabalho, apoiamo-
nos nos estudos do Círculo de Bakhtin (2003; 2006), da teoria críticas da educação e em estudos 
sobre as relações étnico-raciais, em especial os que permeiam o contexto escolar. Em relação à 
metodologia, trata-se de uma pesquisa social aplicada, de natureza qualitativa, que se caracteriza 
como pesquisa-ação com o propósito de oportunizar ao educando a apropriação do conhecimento 
da Cultura da África e dos afrodescendentes com abordagens positivas e de valorização da 
história desses povos, bem como as lutas dos afrodescendentes. A pesquisa foi desenvolvida no 
Colégio Estadual Santos Dumont, EFM; na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, no primeiro 
semestre de 2017, tendo como sujeitos da pesquisa os alunos do 6º ano. Em termos de resultado, 
este trabalho propiciará reflexões sobre o Ensino da Cultura da África e dos afrodescendentes e 
poderá contribuir para a revisão de posturas preconceituosas no contexto escolar possibilitando, 
dessa forma, a adoção de atitudes mais humanas e posicionamentos críticos sobre a cultura 
africana e afro-brasileira. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Cultura Africana e Afrobrasileira: Uma Proposta para o Ensino Fundamental 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: cultura africana, identidade afro-brasileira, contexto escolar 
Resumo: Essa Unidade Didática será composta por textos de diferentes gêneros entendidos 
como materialização da fala e da escrita tendo por objetivo a compreensão textual e estudo da 
língua. O conhecimento apreendido a partir das leituras e do estudo de língua, entendido como 
produto histórico e cultural, deve ser disponibilizado aos estudantes para que seja 
convenientemente utilizado. Para tanto, deve ser explorado para a produção de novos 
conhecimentos a partir de diferentes perspectivas e análise histórica permeada por aspectos 
sociais, econômicos e políticos e tendo por opção política no trato do Ensino da História e Cultura 
da África e dos Afro-brasileiros a construção da cidadania para uma formação mais humana. 
Dentre os conteúdos que estruturam o conhecimento da disciplina de Língua Portuguesa, serão 
abordados os conteúdos básicos das práticas de oralidade, leitura e escrita. O objetivo central 
desse material didático é o de formar seres humanos pensantes, críticos, solidários, éticos em 
seus relacionamentos. Por meio do ensino da história e cultura da África e dos brasileiros 
afrodescendentes se permitirá a apropriação do conhecimento ao aluno e compreensão crítica 
dos condicionantes que determinam a situação de exclusão e invisibilidade observada atualmente 
em relação aos afrodescendentes e africanos, e assim desconstruir as ideias errôneas em relação 
a essa parcela da população apregoadas pela história nacional. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: VIVIANE DYSARZ DE MEIRA 
Orientador: Ana Paula Pinheiro da Silveira - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ARTE DE LER E CRIAR POR MEIO DE TEXTOS MULTIMODAIS 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Leitura, Textos verbais e não verbais, Gêneros multimodais, Memes, 
Resumo: O presente artigo refere-se ao Projeto de Intervenção Pedagógica,  A arte de ler e criar 
por meio de textos multimodais , desenvolvido em 2017, no Colégio Estadual Maria da Luz 
Furquim, em Rio Branco do Sul, Paraná. O projeto foi aplicado para os estudantes do 1º ano do 
Ensino Médio com o objetivo de incentivar os discentes a refletirem sobre a leitura na escola, bem 
como sobre e a influência das NTIC - Novas Tecnologias da Informação e Comunicação - como 
práticas de letramento. Por meio das atividades desenvolvidas, observou-se a leitura, de textos 
verbais e não verbais, mais especificamente de charges, tirinhas, memes e anúncios publicitários, 
realizada pelos estudantes em suporte digital com o intuito de desenvolver o letramento crítico. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: VIVIANE DYSARZ DE MEIRA 
Orientador: Ana Paula Pinheiro da Silveira - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Arte de Ler e Criar através de textos multimodais 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Gêneros multimodais, NTIC, multiletramentos, leitura e produção de textos 
Resumo: A Produção didático-pedagógica tem por objetivo incentivar as práticas de 
multiletramentos dos estudantes, observando se o leitor realiza a leitura de textos verbais e não 
verbais, mais especificamente de charges, tirinhas, memes e anúncios publicitários, em suporte 
digital, já que os estudantes estão frequentemente online, interagindo nas redes sociais, torna-se 
importante analisar se realizam a produção e leitura crítica de gêneros multimodais. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: WALKÍRIA MOREIRA ELIZIÁRIO 
Orientador: Wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma proposta de leitura sob a perspectiva do gênero Conto para Professores de Língua 
Portuguesa 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Mundo, Conto, Docentes, Leitores 
Resumo: O referido artigo, vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná, 
visa sintetizar o trabalho implementado aos docentes de Língua Portuguesa que tiveram um 
contato diferenciado à metodologia de trabalho com leitura através de Contos, e por consequência 
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futura, uma maior inserção de seus alunos ao mundo da leitura significativa, ou seja, funcional e 
convencional, como preconiza Marisa Lajolo (1995), a leitura é  como fonte de prazer e de 
sabedoria, a leitura não esgota seu poder de sedução nos estreitos limites da escola . Para tanto, 
envolvemos os professores nos caminhos da leitura, da análise de contos diversos da autora 
Lygia Fagundes Telles. Nesse sentido pautamos a fundamentação nos pressupostos teóricos de 
Bakthin, nas orientações postuladas pelas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do 
Paraná, como também nas contribuições metodológicas de Hans Robert Yauss sobre a Estética 
da Recepção. Esperamos então, contribuir na formação continuada dos professores no que tange 
a prática pedagógica da leitura; e assim, os docentes ofereçam maior possibilidade aos alunos de 
se tornarem leitores e agentes na vida social com autonomia; sendo capazes de ler com 
proficiência para refletir o mundo e sua realidade. A pesquisa será qualitativa com dados 
coletados por meio dos relatos e registros nos diários do professor-pesquisador e dos 
professores. O projeto é composto por material didático, sua implementação e por fim, este, que é 
a escritura de um artigo. 

 

 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Professor PDE: WALKÍRIA MOREIRA ELIZIÁRIO 
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 sob a perspectiva do gênero Conto para Professores de Língua 
Portuguesa 
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura, Mundo, Conto, Docentes, Leitores 
Resumo: O referido Caderno Pedagógico, vinculado ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Paraná, visa oportunizar aos docentes de Língua Portuguesa um contato 
diferenciado à metodologia de trabalho com leitura através de Contos, e por consequência uma 
maior inserção de seus alunos ao mundo da leitura significativa, ou seja, funcional e convencional, 
como preconiza Marisa Lajolo (1995), a leitura é  como fonte de prazer e de sabedoria, a leitura 
não esgota seu poder de sedução nos estreitos limites da escola . Para tanto, envolveremos os 
professores nos caminhos da leitura, da análise, da encenação de contos diversos da autora 
Lygia Fagundes Telles. Nesse sentido pautaremos a fundamentação nas orientações postuladas 
pelas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Paraná, como também nas contribuições 
metodológicas de Bordini e Aguiar sobre a Estética da Recepção, bem como nos pressupostos 
teóricos de vários autores referenciados na Produção Didático-Pedagógico. Espera-se, então, 
contribuir na formação continuada dos professores no que tange a prática pedagógica da leitura; e 
assim, ofereçam maior possibilidade aos alunos de se tornarem leitores e agentes na vida social 
com autonomia; sendo capazes de ler com proficiência para refletir o mundo e sua realidade. O 
projeto, bem como o Caderno Pedagógico serão implementados no próximo ano letivo; e por 
consequência, posteriormente será feita a escritura do artigo. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Família e relações de poder no texto teatral 
Tema: Literatura e Escola: Concepções e práticas. 
Palavras-chave: Literatura, poder, teatro, família, recepção, 
Resumo: Este Trabalho Final visa apresentar as considerações acerca dos aspectos das 
relações de poder na esfera familiar, presentes entre os protagonistas das obras Judas em 
Sábado de Aleluia do teatro de Martins Pena e Eles não usam Black-tie (2014) de Gianfrancesco 
Guarnieri, sob a ótica do Método Recepcional, que enfatiza o leitor, e dos estudos etnográficos de 
Pierre Bourdieu sobre relações de poder. O público alvo escolhido foi uma turma de Ensino 
Médio, do CE Adaucto da Silva Rocha, em Luiziana-Pr. Os mesmos realizaram atividades de 
análise das obras, segundo aspectos da pesquisa qualitativa, que serve para evidenciar as 
nuances de relação de poder nos textos dramáticos analisados. Podendo, assim, promover a 
possível quebra do horizonte de expectativas, considerada fundamental, na teoria de Hans Robert 
Jauss sobre recepção da obra literária, para a ampliação do interesse por leituras. Ainda 
deficiente na Escola Pública. Sendo um desafio a ser enfrentado. Tal projeto incluiu confecção de 
material didático (Unidade Didática), sua implementação na escola e de produção de artigo 
(Trabalho Final) sobre seus resultados, com participação em evento integrador para divulgação 
dos resultados. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Família e relações de poder no texto teatral 
Tema: Literatura e Escola: Concepções e Práticas. 
Palavras-chave: Leitura, Método recepcional, Teatro, Poder, 
Resumo: Essa Unidade Didática, que é parte integrante do Projeto de Intervenção Pedagógica, 
de mesmo título, analisará os aspectos das relações de poder na esfera familiar, presentes entre 
os protagonistas das obras selecionadas do teatro de Martins Pena e Gianfrancesco Guarnieri, 
sob a ótica da Teoria da Recepção de Hans Robert Jauss e do Método Recepcional de Bordini e 
Aguiar, que enfatizam o leitor como participante ativo do processo de leitura, e dos estudos 
etnográficos de Pierre Bourdieu sobre relações de poder. Estudantes de uma turma do Ensino 
Médio realizarão atividades de análise das obras, que servirão para evidenciar as nuances de 
relação de poder nos textos dramáticos apresentados podendo, com isso, vivenciar a possível 
quebra do horizonte de expectativas, considerada fundamental, na teoria de Jauss sobre 
recepção da obra literária. Assim, visamos proporcionar a ampliação do interesse por leitura, 
prática considerada deficiente na escola pública, sendo um desafio a ser enfrentado. A presente 
Unidade Didática servirá de base às percepções que embasarão o artigo final do projeto proposto. 
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