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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA
DA EDUCAÇÃO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

EDUCACIONAL – PDE

PLANO DE TRABALHO – PROFESSOR PDE

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 ÁREA: Português

1.2 PROFESSOR PDE: Hilda Morais do Paraizo Ribeiro

1.1 PROFESSOR ORIENTADOR IES: Vladimir Moreira

2. TEMA DE ESTUDO DA INTERVENÇÃO: Leitura, Produção de Textos e a Prática 

de Análise Lingüística: Propriedades da Coesão e Coerência Textual. 

3.  TÍTULO:  Leitura,  Produção  de  Textos  e a  Prática  de  Análise  Lingüística: 

(Re)Construindo  Conceitos  de  Coesão  e  Coerência  Textual  -  Uma  Proposta  de 

Intervenção Junto aos Professores de Língua Portuguesa Atuantes nas Séries Finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

4. PROBLEMATIZAÇÃO DO TEMA: 

             Considerando o trabalho do professor em sala de aula uma realidade 

complexa, o tema desta pesquisa busca tratar de alguns aspectos dessa realidade 

rediscutindo a prática de leitura, de produção de textos e de análise lingüística, em 

especial, como são trabalhadas no contexto escolar da Educação Básica. As teorias 

produzidas pela Lingüística não são as únicas que o professor lança mão em sua 

prática, porém constituem parte importante para o perfeito entendimento da língua 

por seus usuários. Junto aos conhecimentos lingüísticos devem estar presentes os 

saberes  sócio-históricos,  responsáveis  pela  concretização  das  atividades  de 

interação entre os interlocutores.

            Observando a urgência de uma inovação no trabalho em sala de aula, 

não  se  fixando  apenas  no  repasse  de  regras  e  na  cobrança  de  atividades 
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metalingüísticas  a  partir  de  palavras,  frases  soltas,  ou  do  texto  apenas  como 

pretexto para o ensino da gramática, optou-se, neste estudo, discutir o trabalho com 

a linguagem de forma dinâmica e dialógica,  tendo como foco central  os estudos 

referentes à coesão e coerência textual. A Pesquisa será norteada pelos seguintes 

questionamentos:

-  o que se escreve na escola é lido e analisado ou apenas corrigido? 

-  há  interlocução  em sala  de  aula  por  meio  dos  textos  produzidos  pelos 

alunos?

-  o  autor,  aluno,  retoma  seu  texto  após  intervenções  dos  colegas  e/ou 

professor?

-  o texto produzido pelo aluno circula dentro e/ou fora do ambiente escolar? 

          -  as  atividades  trabalhadas  em  sala  de  aula  vão  ao  encontro  das 

necessidades apresentadas nos textos dos alunos?

- o trabalho com a gramática leva em conta a condição para a estruturação 

coesiva e coerente dos textos ou apenas preocupa-se com as nomenclaturas?

5. DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

             Neste trabalho, o objeto de estudo é a prática de leitura, de produção 

de textos e de análise lingüística, especialmente, no que se refere às propriedades 

da coesão e coerência textual.  O enfoque dado aqui à textualidade em aulas de 

Língua Portuguesa leva em conta a língua como interação, privilegiando o que se 

escreve  na  escola  e  também como  professores  e  alunos  se  relacionam  com a 

linguagem. Por meio da proposta de reescrita, o aluno tem oportunidade de refletir 

sobre  a  organização  do  texto,  resultado  de  seu  trabalho  e,  conseqüentemente, 

objeto  de  ensino  da  língua,  tanto  no  plano  da  expressão  como  no  plano  do 

conteúdo. 
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6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

6.1. A Prática de Leitura

   A  concepção  de  linguagem  adotada  neste  estudo  permite 

considerar  a leitura como processo de produção de sentidos,  uma vez que é na 

perspectiva  dialógica,  histórica  e  social  que  o  sentido  se  materializa.  Ler  é,  em 

sentido amplo, atribuir significados a acontecimentos que invadem o dia-a-dia do ser 

humano. Essa tarefa de leitura, de atribuição de significados, depende da vivência 

de  cada  leitor,  pois  é  a  vivência  que  o  faz  compreender  o  mundo  de  forma 

diferenciada, ou seja, o significado se modifica de acordo com a situação individual 

de cada leitor. A forma como cada indivíduo compreende o mundo se vincula com a 

forma como se dão as relações sociais.

                                         
                                                         No processo de interação com um texto, o leitor executa um  

trabalho de atribuição de significados, a partir de sua história e de 
suas  experiências.  Esse  trabalho  é  idiossincrático  (ou  próprio  de 
cada leitor individual) mesmo porque as experiências, a origem, a 
história, etc. dos leitores nunca são iguais – daí ser praticamente 
impossível que duas ou mais pessoas façam uma leitura da mesma 
maneira,  destacando  exatamente  as  mesmas  idéias.  Essa 
diferenciação  ou  des-semelhança  no  processo  de  atribuição  de 
significados  contribui  sobremaneira  para  a  compreensão  e  o 
aprofundamento de um texto porque permite o desvelamento de um 
número maior de suas camadas de significação. (SILVA, 1988, p. 
66)

O fundamental para a compreensão eficiente de um texto é a interação 

entre leitor, texto e autor, uma vez que todo texto já possui um leitor previamente 

construído  pela  imaginação do autor.  Um leitor  a  quem o texto se  destina,  seja 

amigo ou inimigo. Segundo Geraldi (1988, p. 80, 81),

                                                        
                  O outro (o leitor) não apenas se constitui por suas leituras, mas está 

já presente no próprio processo de produção do texto (objeto) que 
será  lido,  e  enquanto  leitor  virtual, ele  é  co-enunciador  do texto. 
Enquanto  leitor  real,  ele  é  o  enunciador  da  significação  que 
construiu em sua leitura, e o outro (o autor) passa, neste momento, 
a co-enunciador.

 Assim,  quando o leitor  real  realiza  a leitura,  ele  necessita  de  se 

relacionar com esse leitor que já está constituído no texto. Por isso, a relação que se 
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tem é uma relação histórico-social,  pois  se dá  entre  leitor  real  e  o  leitor  virtual, 

mediada pelo texto.

O  trabalho  com  os  episódios  de  reelaboração  revela,  assim,  a 
presença do leitor no texto em construção, o que mostra, mais uma 
vez, que não há como falar sobre a escrita, sem considerar sua face 
complementar, a leitura. (ABAURRE, 1997, p. 80)

Daí dizer que a leitura é o momento crítico da produção da unidade 

textual  e  da  sua  realidade  significante.  Reflexões  contemporâneas  afirmam, 

portanto,  que  a  construção  de  sentidos,  seja  pela  fala,  escrita  ou  leitura,  está 

diretamente relacionada às atividades discursivas e às práticas sociais às quais os 

sujeitos têm acesso ao longo do seu processo de socialização.   Ler significa ser 

questionado pelo  mundo e por  si  mesmo,  significa  poder  ter  acesso à escrita  e 

acreditar que certas respostas podem ser encontradas.

Assim, neste trabalho, a leitura é vista como contínua atribuição de 

sentidos  e  se  realiza  através  da  interação  texto-leitor,  mediada  pelo  contexto 

histórico-social e pelo conhecimento prévio dos interlocutores.

6.2 A Produção de Textos no Universo Escolar da Educação Básica 

O  foco  desta  pesquisa  está  centrado  na  análise  lingüística: 

propriedades  da  coesão  e  da  coerência  textual.  Nesta  perspectiva,  a  prática  da 

leitura  e  a  prática  da  escrita  são  atividades  significativas  para  a  constituição  do 

sujeito  produtor  do  texto  e  do  texto  como  produto  para  a  prática  de  análise 

lingüística. Ser leitor do próprio texto implica compreender a importância da escrita 

no sentido de provocar a auto-reflexão crítica.

                        Sobre esse assunto, Geraldi (1995, p. 135) faz o seguinte 

comentário:

Considero a produção de textos (orais e escritos) como ponto de 
partida  (e  ponto  de  chegada)  de  todo  o  processo  de 
ensino/aprendizagem da língua. E isto não apenas por inspiração 
ideológica  de  devolução  de  direito  à  palavra  às  classes 
desprivilegiadas,  para  deles  ouvirmos  a  história,  contida  e  não 
contada, da grande maioria que hoje ocupa os bancos escolares. 
Sobretudo, é porque no texto que a língua – objeto de estudo – se 
revela em sua totalidade quer enquanto conjunto de formas e de seu 
reaparecimento, quer enquanto discurso que remete a uma relação 
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intersubjetiva  constituída  no  próprio  processo  de  enunciação 
marcada pela temporalidade e suas dimensões.

Evidentemente, o aluno, como produtor de seu texto, articula idéias 

que lhe são próprias, frutos da interação com o professor, com os colegas, com a 

família, com os conhecimentos adquiridos fora da escola e com outros textos. Nesta 

condição, conceber o aluno como produtor de textos é disponibilizá-lo ao diálogo, à 

interlocução e dar-lhe razão para escrever. 

Segundo  Geraldi  (1995,  p.  137),  para  produzir  um  texto  em 

quaisquer situações, por mais ingênuas que sejam, é preciso que:

a) se tenha o que dizer;
b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer;
c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;
d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz 
para quem diz (ou, na imagem wittgensteiniana, seja um jogador no 
jogo);
e) se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d).

 
As idéias acima implicam, durante o processo de produção de textos, 

falar a outrem de algo que lhe seja interessante, que volte para algum fim, que haja 

partilha. Dessa forma, quem produz, compromete-se, pois produz para alguém, sem 

o qual não há discurso, não há interação, não há o que dizer, nem como dizê-lo, mas 

apenas tarefa a cumprir. 

Trabalhar em sala de Aula com a produção de textos é dar voz ao 

aluno,  é  encaminhá-lo  a  compreender  a  sua  própria  história,  é  dar-lhe  a 

oportunidade de assumir-se como locutor e interlocutor. Daí, se o aluno constitui-se 

sujeito da ação de aprender a sua própria história, co-responsável pelo seu processo 

de aprendizagem, é mister que o ensino da Língua Portuguesa, que se caracteriza 

no texto, responda a sua necessidade enquanto usuário ativo da língua materna.

Leitura  e  escrita,  para  adquirem  sentido,  precisam  se  concretizar 

como experiência e, a esse respeito, Kramer (2003, p. 65) relata:

Levar algo da escrita para além do seu tempo significa compreender 
a importância da escrita como experiência. Como ela se concretiza? 
Nas  situações  em  que  assume  caráter  de  narrativa  da  história 
construída coletivamente,  seja  uma escrita  que registra ações de 
pessoas ou grupos acompanhados ou observados por aquele que 
escreve, seja autobiografias, diário, relato ou história de vida, chamo 
de experiência se e quando a escrita permite refazer o processo, 
sistematizá-lo  e  melhor  compreendê-lo,  suavizá-lo,  vencendo  a 
dureza  da  escrita,  percebendo  as  contradições,  incoerências  e 
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dificuldades existentes. Escrever significa aqui interferir no processo, 
deixar-se  marcar  pelos  traços  do  vivido  e  da  própria  escrita, 
reescrever textos e ser leitor de textos escritos e da história pessoal 
e coletiva, marcando-a, compartilhando-a, mudando-a, inscrevendo 
nela novos sentidos.

 

Assim,  nesta  pesquisa,  o  trabalho  com  a  linguagem  escrita 

relaciona-se  ao  momento  concreto  de  sua  produção.  O  objeto  vivido  e  os 

conhecimentos prévios constituem ponto de partida, pois o próprio texto produzido 

pelo aluno chama novas propostas de escrita. Com base nisso, antes do momento 

da produção de textos,  é fundamental  oferecer ao aluno um momento prévio de 

trocas de idéias, de debates, de formação de opiniões sobre o que se vai escrever. 

Sempre que o professor  trabalhar  com a atividade de produção de textos,  deve 

proporcionar  aos  alunos  informações  provenientes  das  mais  variadas  fontes  e 

momentos para reflexões sobre o tema solicitado. Essa estratégia permite ao aluno 

confrontar dados, refletir sobre eles e formar opiniões para registrá-las através da 

escrita. 

Produzir  um  texto  na  escola  é,  pois,  realizar  uma  atividade  de 
elaboração que se apura  nas  situações interlocutivas  criadas em 
sala de aula; é um trabalho de reflexão individual e coletiva e não 
um  ato  mecânico,  espontaneísta  ou  meramente  reprodutivo. 
(AZEVEDO E TARDELLI, 2004, p.45)

Essa é a perspectiva de produção de texto deste plano. 

6.2.1 A Correção e Reescrita do Texto do Aluno 

Na perspectiva deste plano, o texto produzido no contexto escolar 

constitui o objeto de trabalho da análise lingüística, logo é submetido ao processo de 

reescrita pelos alunos. É importante ressaltar que a prática de análise lingüística, por 

meio da reescrita do texto do aluno, teve sua primeira divulgação com a publicação 

do livro: O texto na Sala de Aula, organizado por João Wanderley Geraldi, em 1984. 

Esta obra propôs um redirecionamento para o ensino de língua materna, apontando 

como foco o plano de uso desta língua na interação entre os sujeitos. E, também, 

propôs  um estudo  organizado por  meio  de  três  práticas:  a  prática  da  leitura  de 

textos; a prática da produção de textos e a prática da análise lingüística. Salienta-se, 
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ainda, que o princípio fundamental da prática de análise lingüística, segundo Geraldi 

(1984, p.63), é “partir do erro para auto-correção”.

A partir do momento que as idéias defendidas na obra organizada 

por  João  Wanderley  Geraldi  chegaram  às  escolas  públicas,  a  expectativa  foi 

trabalhar com a reescrita do texto do aluno de forma positiva. O autor (aluno) passou 

a ser visto como sujeito,  cujos discursos não deveriam ser corrigidos apenas no 

enfoque  gramatical,  mas  sim  observadas  as  relações  presentes  no  contexto 

enunciativo. O presente plano fundamenta-se nesse pressuposto e acredita que os 

caminhos que levam o aluno a dominar a escrita passam pelo comprometimento de 

um trabalho que privilegie a terceira concepção de linguagem que, segundo Koch 

(2001, p.09),

É aquela que encara a linguagem como atividade, como forma de 
ação, ação interindividual finalisticamente orientada; como lugar de 
interação que possibilita aos membros de uma sociedade a prática 
dos mais diversos tipos de atos, que vão existir das semelhantes 
reações  e  ou  comportamentos,  levando  ao  estabelecimento  de 
vínculos e compromissos anteriormente inexistentes.

Pretende-se,  então,  desenvolver  um  trabalho  com  a  leitura, 

produção de textos e análise lingüística que esteja ligado às atividades de reescrita 

e que leve em conta a língua em uso, ou seja, em seu caráter dinâmico e vivo. A 

esse respeito, Bakhtin (1997, p. 332) coloca que,

A reprodução do texto pelo sujeito [que se dá num processo de volta 
ao  texto,  releitura,  nova  redação]  é  um  acontecimento  novo, 
irreproduzível na vida do texto, é um novo elo na cadeia histórica da 
comunicação verbal.

A importância  do  ato  de  reescritura  do  texto  está  no  diálogo  do 

sujeito-autor  com  o  resultado  do  seu  produto  e,  conseqüentemente,  com  seu 

interlocutor. Este processo possibilita ao aluno ver aquilo que antes não via em seu 

texto.  O ato de reescrever  permite  ao autor  perceber  que o texto é um produto 

inacabado,  é  construção  de  conhecimento,  é  ambiente  de  interação.  Para 

Sercundes (2004, p.89),

Partindo  do  próprio  texto,  o  aluno  terá  melhores  condições  de 
perceber que escrever é trabalho, é construção do conhecimento; 
estará,  portanto,  mais  bem  capacitado  para  compreender  a 
linguagem, ser um usuário efetivo, e conseqüentemente aprender a 
variedade padrão e inteirar-se dela.

11



Para a atividade de reescrita, o professor fornece marcas no texto do 

aluno  por  meio  de  códigos  de  correção  pré-definidos  ou  ainda  faz  interferência 

direta,  por meio da fala,  de comentários ou questionamentos orais e/ou escritos, 

para que o aluno tenha condições de exercer  o papel  de reescritor  das próprias 

idéias. Isso estabelece interação entre aluno-escritor e aluno-leitor que, repensando, 

ajusta suas expressões para submetê-las a um segundo leitor. 

Para Fiad e Mayrink-Sabinson (1991, p.55),

O aluno deve ter um trabalho continuado no processo de reescritura 
de texto, até porque, ao realizar esta atividade, os alunos passam a 
se preocupar mais com a forma como os leitores verão seu texto. E, 
assim,  passam a  perceber  a  importância  da  reescrita,  já  que  as 
possíveis modificações têm como objetivo tornar o texto mais claro e 
adequado à leitura do receptor.

A reescrita  deve  ser  entendida  como  uma  atividade  em  que  o 

aprendiz,  na  elaboração  da  primeira  versão  do  seu  texto,  já  teve  todos  os 

encaminhamentos  necessários  para  o  processo  de  produção.  É  necessário  ter 

consciência  dos  limites  do  aluno  no  momento  da  reestruturação  do  texto,  é 

impossível corrigir o que não se sabe. Para o aluno exercer o papel de modificador 

do seu trabalho, é preciso dar-lhe condições para isso. Segundo Menegolo (2005, 

p.77),

O contato do aluno com o seu próprio texto, momento da refacção, 
pode estabelecer uma relação de maior confiabilidade em relação à 
sua produção, gerando assim, no aluno, a condição de olhar para o 
seu texto com uma visão mais crítica e mais apta às mudanças, 
porque ele, enquanto sujeito produtor, passa a ganhar condições de 
sujeito avaliador.

Sendo assim, o aluno,  no momento que recebe o seu texto para 

reestruturação, assume o papel de sujeito-leitor e a posição de avaliador do seu 

próprio  produto.  Um trabalho que retoma os conhecimentos adquiridos nos anos 

escolares, alternando os papéis de leitor e escritor, fazendo com tranqüilidade as 

escolhas dos recursos formais e estruturais que a língua lhe disponibiliza, ou seja, 

segundo Geraldi (1995, p.164), “dizer o que quer dizer na forma que escolheu”. O 

estilo  vai  se aperfeiçoando a longo dos anos escolares,  ora no que se refere à 

coesão e coerência, ora fazendo reflexões, levando hipóteses e questionamentos 

sobre os sentidos por meio do processo de interlocução/interação entre professor e 

aluno num processo dialógico. Isso é o que se planeja em relação ao trabalho de 
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reestruturação  de  textos  para  o  desenvolvimento  da  proposta  de  intervenção 

descrita neste plano. 

6.3 A Lingüística Textual e o Ensino de Língua Portuguesa

Embora o estudo da linguagem date-se desde a invenção da escrita, 

a palavra lingüística, conforme Weedwood (2002, p.9) “começou a ser usada em 

meados  do  século  XIX  para  enfatizar  a  diferença  entre  uma  abordagem  mais 

inovadora  do  estudo  da  língua,  que  estava  se  desenvolvendo  na  época  e  a 

abordagem  da  filologia”.  Hoje  o  objeto  de  estudo  da  Ciência  Lingüística  é  a 

linguagem verbal, de caráter tanto interno quanto externo, não deixando de incluir, 

também, o estudo da filologia. 

Neste plano, o enfoque lingüístico parte das idéias de Bakhtin que, 

segundo Weedwood (2002, p. 52), 

A palavra-chave  da  lingüística  bakhtiniana  é  diálogo.  Só  existe 
língua  onde  houver  possibilidade  de  interação  social,  dialogal.  A 
língua não reside na mente do falante, nem é um sistema abstrato 
que  paira  acima  das  condições  sociais.  A língua  é  um  trabalho 
empreendido conjuntamente pelos falantes, é uma atividade social, 
é enunciação.  A enunciação,  compreendida como uma réplica do 
diálogo  social,  é  a  unidade  de  base  da  língua  que  se  trate  do 
discurso interior (diálogo consigo mesmo) ou exterior. A natureza da 
língua  é  essencialmente  dialógica,  e  isso  se  reflete  nas  próprias 
estruturas lingüísticas. A enunciação é de natureza social, portanto 
ideológica. Ela não existe fora de um contexto social, já que todo 
falante tem um “horizonte social”.

A influência do pensamento de Bakhtin sobre a lingüística do século 

XX tem sido muito significativa,  sobretudo quando enfoca um entendimento mais 

abrangente da língua, privilegiando a enunciação e processo verbal.

O uso da linguagem inicia-se muito antes da criança freqüentar uma 

escola, visto que compreende a fala do outro como também é compreendida pelo 

outro. Percebe-se, assim, que o ensino da língua é a própria prática da linguagem 

pelo sujeito desde seu nascimento.

Em se tratando de contexto escolar, conforme Geraldi (1995 p. 189), 

“é no interior das atividades de leitura e produção de textos que a análise lingüística 

se dá”.  É com a linguagem que a interação torna-se possível. 
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As  atividades  interativas  desenvolvidas  em  sala  de  aulas  são 

denominadas  por  Geraldi  (1995,  p.190),  como  “atividades  epilingüísticas  ou 

atividades metalingüísticas”. A expressão análise lingüística busca explicar todas as 

atividades que participam em qualquer movimento da linguagem, com a linguagem e 

sobre  a  linguagem,  porém  com  enfoques  diferentes  de  reflexões.  As  atividades 

lingüísticas,  propriamente  ditas,  são  aquelas  que,  segundo  Geraldi  (1995,  p.20), 

“praticadas nos processos interacionais, referem ao assunto em pauta, “vão de si”, 

permitindo  a  progressão  do  assunto”.  Já  as  atividades  epinlingüísticas  e 

metalígüísticas são conceituadas pelo autor citado acima, da seguinte forma:

As atividades epinlingüísticas são aquelas que, também presentes 
nos processos interacionais, e neles detectáveis, resultam de uma 
reflexão  que  toma  os  próprios  recursos  expressivos  como  seu 
objeto.  As  atividades  metalingüísticas  são  aquelas  que  tomam  a 
linguagem como objeto não mais enquanto reflexão vinculada ao 
próprio  processo interativo,  mas conscientemente constroem uma 
metalinguagem  sistemática  com  a  qual  falam  sobre  a  língua. 
Tratam-se  aqui,  de  atividades  de  conhecimento  que  analisam  a 
linguagem  com  a  construção  de  conceitos,  classificações,  etc. 
(1995, p. 23,25)

Considerando os conceitos acima, pode se dizer que as atividades 

metalingüísticas  só  terão  sentidos  se  antes  houver  um trabalho  com atividades 

epinlingüísticas, visto que são estas que promovem a reflexão sobre a língua.

Incluem-se  nas  atividades  de  análise  lingüística  reflexões  sobre 

escolhas  lexicais  que  são  determinadas  pelas  situações  discursivas.  É  clara  a 

impossibilidade de relacionar todas as atividades de análise lingüística que podem 

ocorrer em sala de aula. São as dificuldades oriundas dos textos dos alunos que 

determinarão  as  formas  de  trabalhar  a  língua.  A esse  respeito,  é  possível  citar 

Bakhtin/Volochinov (2002, p. 77) quando dizem:

Cada  enunciação,  cada  ato  de  criação  individual  é  único  e  não 
reiterável,  mas  em  cada  enunciação  encontram-se  elementos 
idênticos aos de outras  enunciações no seio de um determinado 
grupo de locutores. São justamente estes traços idênticos, que são 
assim normativos  para  todas  as  enunciações  –  traços  fonéticos, 
gramaticais  e lexicais  – que garantem a unicidade de uma dada 
língua e sua compreensão por todos os locutores de uma mesma 
comunidade.

O trabalho, quando parte do texto do aluno, leva à compreensão de 

que a análise lingüística não constitui simples correção gramatical, mas permite aos 
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interlocutores  retomar  suas  produções  e  adequá-las  à  situação  discursiva,  ao 

contexto histórico, às necessidades dos sujeitos aos quais se destinam. Com isso as 

marcas de autoria vão se sofisticando ao longo dos anos escolares, ora no que se 

ao plano da expressão, ora no que se refere ao plano do conteúdo. É essa boa 

interação do interlocutor com a linguagem que se pretende neste trabalho.

6.3.2 A Prática de Análise Lingüística: As Propriedades da Coesão e da 
Coerência textual

É comum ouvir dizer das imensas dificuldades dos alunos, mesmo 

do último do Ensino Médio, quanto à elaboração de textos coerentes, tanto orais 

como escritos. Isso se deve ao fato de que um conjunto de palavras só funciona 

como  texto  quando  agrega  em  si  as  propriedades  textuais  que  são  chamadas 

teoricamente de: coesão, coerência, informatividade e intertextualidade. Com base 

nessa situação, optou-se em trabalhar, nesta pesquisa, com as características da 

coesão  e  da  coerência  textual,  embora  todas  as  propriedades  sejam 

interdependentes.

Falar em textos coesos e coerentes não significa ter clareza do que 

seja  realmente  essa  coesão  e,  conseqüentemente,  essa  coerência.  Por  isso,  o 

intuito  desta  pesquisa  é,  com  o  trabalho  de  reescrita  do  texto,  contribuir  para 

compreensão dessas propriedades e por meio de que recursos elas se manifestam.

Tendo em vista a função de articular os vários segmentos do texto, a 

coesão é fator  fundamental  para o estabelecimento da unidade de sentido  e da 

unidade  temática  do  texto.  Reconhecer,  portanto,  que  um  texto  é  coeso  é 

reconhecer que suas partes estão interligadas, que há continuidade e unidade de 

sentido.

Segundo Antunes (2005, p.50), “é importante, pois, ressaltar que a 

continuidade que se instaura pela coesão é, fundamentalmente, uma continuidade 

de sentido, uma continuidade semântica, que se expressa, no geral, pelas relações 

de reiteração, associação e conexão”. Para que essas relações se concretizem, são 

necessários  vários  procedimentos  e  recursos.  Antunes  (2005,  p.  51)  indica  os 

procedimentos  e recursos de cada relação textual  responsável  pela coesão,  que 

estão descritos no quadro abaixo:
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A COESÃO DO TEXTO

Relações 

textuais

Procedimentos recursos

1. reiteração 1.1 Repetição 1.1.1 Paráfrase

1.1.2 paralelismo
1.1.3 Repetição 
Propriamente
dita

• De unidade do léxico
• De unidade da
      gramática

1.2 substituição 1.2.1 substituição

gramatical

Retomada por:
• pronomes ou
• advérbios

1.2.2 substituição 
Lexical

1.2.3 Elipse

Retomada por:
• sinônimo
• hiperônimos
• caracterizadores 

situacionais
• retomada por elipse

2. Associação 2.1 Seleção
      Lexical

Seleção de 
palavras 
semanticamente 
próximas

• por antônimos
• por diferentes modos 

de relações de
       parte/ todo

3. conexão 3.1 estabelecimento
 De relações 
sintático-semânticas 
entre termos, 
orações,  períodos, 
parágrafos  e  blocos 
supraparagráficos

Uso de diferentes  
Conectores:

• preposições
• conjunções
• advérbios e 
• respectivas locuções

Quadro 1: A propriedade da coesão do texto - relações, procedimentos e recursos

Com base nos itens do quadro acima, é possível observar que as 

relações  textuais  responsáveis  pela  coesão  são  promovidas  por  meio  de  quatro 

procedimentos.  Esses  procedimentos  se  efetivam  através  dos  recursos  que  são 

ações  de  repetir,  de  substituir  através  de  anáforas  e  catáforas  ou  por  palavras 

semanticamente equivalentes, de associar palavras de acordo com o sentido e com 

a intenção pretendidos na interação, de promover a ligação entre orações e períodos 

fazendo uso dos conectores. Os conectores também devem ser entendidos como 

elementos que se responsabilizam pela consistência discursivo-argumentativa que o 

sujeito pretende dar ao seu texto.

A coesão não é questão apenas de mera ocorrência de elementos 

lingüísticos  presentes  na  superfície  do  texto,  ela  se  correlaciona,  em  muitas 
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situações com a coerência do texto, principalmente quando se refere à coerência 

sintática e à coerência local.

A coerência local advém do bom uso dos elementos da língua em 
seqüências menores,  para expressarem sentidos que possibilitem 
realizar uma intenção comunicativa. “Incoerências locais advêm do 
mau uso desses mesmos elementos lingüísticos para o mesmo fim”. 
(KOCH e TRAVAGLIA, 2006, p. 41)

Para  o  estabelecimento  da  coerência  é  necessário  conhecer  os 

elementos lingüísticos e sua relação com o contexto da situação de produção. A 

unidade de sentido do todo do texto é estabelecida na interlocução entre os usuários 

de acordo com a situação comunicativa e com os recursos lingüísticos empregados.

No âmbito  da  Lingüística  Textual,  a  coerência  é  vista  como uma 

propriedade diretamente ligada à possibilidade de o sujeito estabelecer um sentido 

para o texto,  trata-se do estabelecimento de uma relação, tanto semântica como 

pragmática, entre os elementos de uma seqüência lingüística, criando uma unidade 

de sentido, construída pelo leitor quando um texto faz sentido para ele.

Separar coesão de coerência não é tão simples quanto, às vezes, 

parece.  A coesão constitui um dos fatores da coerência que contribui para a textura 

lingüística do texto. Para Koch e Travaglia (2006, p. 52), coesão e coerência “são 

duas faces do mesmo fenômeno”.

Sendo  a  coesão  uma  manifestação  da  coerência  na  superfície 

textual, os textos organizados com diferentes recursos coesivos exigem eficientes 

mecanismos de compreensão para identificar a coerência.  O que se pretende com o 

ensino da língua, na perspectiva textual e interativa, é um trabalho dinâmico que 

trabalhe  os recursos lingüísticos de forma que possibilite  a  intenção da situação 

comunicativa concreta. Se houver mau uso dos elementos lingüísticos e estruturais 

e falta de clareza das características do leitor e das finalidades para as quais o texto 

foi redigido, o interlocutor não conseguirá estabelecer o sentido do texto.

Por isso, este plano de trabalho considera, como fundamental para a 

confirmação  do  objeto  de  estudo,  as  idéias  de  Antunes  (2005,  p.169),  quando 

salienta: “um estudo científico e consistente da linguagem somente pode ter como 

objeto o texto e suas propriedades, o texto e suas regularidades, o texto e seus 

modos de ocorrência, o texto e seus efeitos”. 
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7. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

7.1 ESTUDOS ORIENTADOS

A Universidade Estadual de Londrina ofertou 64 horas de curso para 

toda a equipe de Língua Portuguesa (Curso1-C1). Além dessa carga-horária, que foi 

coletiva, e será descrita no item próprio, realizei 15 horas de curso (carga-horária 

equivalente ao Curso2 – C2) sobre  gêneros textuais, ministradas pela Professora 

Drª. Roxane Rojo. Esses eventos muito contribuíram para nossa formação enquanto 

profissionais da Educação Pública do Estado do Paraná.

Nos encontros de orientação, houve estudo, reflexões e discussões 

com  o  orientador  sobre  as  teorias  que  fundamentam  o  meu  objeto  de  estudo. 

Também, participei do Seminário Temático, evento com duração de 16 horas que foi 

coordenado pela equipe do PDE da Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

 Nos  encontros  específicos  da  área,  totalizando  16  horas  de 

atividades, houve participação de todos os Professores PDE de Língua Portuguesa 

e  alguns  professores  orientadores.  Todos  esses  eventos  contribuíram  para  a 

fundamentação teórica do objeto de estudo proposto neste plano.

Nos próximos períodos do Programa, haverá oferta de outros cursos 

e  seminários  pela  Universidade  Estadual  de  Londrina,  que  serão  realizados  de 

acordo com a indicação do orientador  em cumprimento da carga-horária prevista 

para  o  programa  e  pertinência  ao  meu  objeto  de  estudo.  Também,  conforme 

cronograma  de  atividades  do  Professor  PDE,  continuarão  os  encontros  de 

Orientação, encontros de área específica e seminário temático que darão subsídios 

para a continuidade da pesquisa, elaboração do material didático e implementação 

da proposta de intervenção junto aos professores.

7.2 ENCONTROS DE ORIENTAÇÃO

Os  Encontros  de  Orientação  do  Primeiro  Período  ocorreram  nas 

dependências da Universidade Estadual  de Londrina (UEL),  nos dias:  04/04/07 - 

03/05/07  -  23/05/07  e 21/06/07.

No primeiro encontro, houve uma reunião com todos os professores 

PDE  de  Língua  Portuguesa  para  a  apresentação  dos  professores  orientadores. 

Cada professor orientador fez um breve comentário sobre sua linha de pesquisa 
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para que os professores PDE pudessem fazer a escolha, de acordo com a temática 

que  pretendia  desenvolver.  Composto  os  grupos  de  orientandos,  segundo  as 

especificidades  de  cada  orientador,  foram  realizados  os  encaminhamentos  dos 

trabalhos e sugestões de leituras para discussão no próximo encontro.

O segundo encontro  foi  como o professor  orientador  Dr.  Vladimir 

Moreira. O professor prosseguiu os encaminhamentos, focalizando tema de estudo 

da intervenção do meu plano de trabalho. Sugeriu as leituras para fundamentação 

teórica do tema. 

O  terceiro  encontro,  já  com  o  objeto  de  estudo  delineado,  o 

professor  Dr.  Vladimir  Moreira  fez  as  intervenções  necessárias  e  sugeriu  uma 

bibliografia  específica  para  melhor  compreensão  do  assunto.  As  obras  lidas, 

conforme sugestão  do  orientador,  estão  citadas  na  fundamentação  teórica  deste 

plano, como também, nas referências bibliográficas. 

O quarto encontro, o professor orientador fez a análise dos itens do 

Plano  de  Trabalho  que  já  estavam previamente  descritos,  conforme  orientações 

dadas nos três encontros anteriores. Após análise, sugeriu os ajustes necessários 

para a continuidade do plano.

Os próximos encontros de orientação serão encaminhamentos para 

a  continuidade  da  pesquisa,  produção  do  material  didático  e  implementação  da 

proposta de intervenção descrita neste plano.

7.3 ORIENTAÇÃO AOS GRUPOS DE TRABALHO EM REDE

Os Grupos de Trabalho em Rede ocorrerão de forma virtual, a partir 

de  agosto.  Serão previamente  compostos  de professores  de todo o Estado,  por 

disciplina/área.  Aguardo,  porém,  instrução  específica  da  Coordenação  do 

PDE/SEED e os encaminhamentos do orientador para delinear o trabalho com o 

grupo que estiver sob minha orientação.

7.4 ENCONTROS REGIONAIS – PDE

O  Encontro  Regional  ocorreu  no  dia  19  de  abril  de  2007,  no 

Anfiteatro Maior do CCH, da Universidade Estadual de Londrina.
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O evento foi praticamente uma reunião técnico-pedagógica com os 

técnicos responsáveis pelo PDE e GRHS da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná.  Os  assuntos  tratados  na  reunião  foram:  a  concepção  pedagógica, 

elaboração  do  Plano  de  Trabalho  do  Professore  PDE,  legislação  específica  do 

programa,  calendário  das  atividades  do  primeiro  período  e  o  Sistema  de 

Acompanhamento e Integração em Rede - SACIR. Além disso, foram esclarecidos 

vários  questionamentos  e  dúvidas  gerais  sobre  essa  política  de  formação 

continuada. 

7.5 ENCONTROS DE ÁREAS ESPECÍFICAS

Os encontros  da  área de Língua  Portuguesa  ocorreram nos dias 

22/06  -  29/06  -  09/07  -  10/07.  Nesses momentos, reuniram Professores PDE e 

Professores  Orientadores  para  discussão  e  encaminhamentos  dos  planos  de 

trabalho. Todos os professores PDE tiveram a oportunidade de apresentar o seu 

projeto e receber as intervenções necessárias de acordo com o tema e objeto de 

estudo. As considerações feitas pelos professores orientadores foram referentes à 

unidade temática,  delimitação do corpus da pesquisa,  delimitação do tema, linha 

teórica  para  fundamentação,  viabilidade  de  implementação  da  proposta  de 

intervenção, entre outras particularidades de cada plano.

 Abaixo estão os quadros com a relação dos Professores PDE e os 

títulos de seus respectivos projetos, de acordo com as datas da apresentação.

PRIMEIRO ENCONTRO DE ÁREA – 22/ 06/07

Professor PDE Título do trabalho Orientador Debatedor
Alice Atsuko Eficácia do conto e 

crônica para formar 

gosto pela leitura e 

criar leitores 

competentes

Professor Luiz 

Carlos Simon

Professor Luiz 

Carlos Migliozzi 

Ferreira de Mello

Carmen Rodrigues 

Fróes Pedro

Desvelando os 

sentidos do 

envelhecimento na 

crônica

Professor Luiz 

Carlos Simon

Professor Luiz 

Carlos Migliozzi 

Ferreira de Mello

Helaine Maria Diálogo sobre a Professor Luiz Professor Luiz 
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Rolin Abelha figura feminina em 

contos 

contemporâneos

Carlos Simon Carlos Migliozzi 

Ferreira de Mello

Lucinéia de Fátima 

Garcia Soares

Diálogo 

contemporâneo 

sobre a infância a 

partir de contos

Professor Luiz 

Carlos Simon

Professor Luiz 

Carlos Migliozzi 

Ferreira de Mello

Ana Britici Valério Um olhar mais 

atenta às práticas de 

produção textual no 

Ensino Médio

Professor Paulo de 

Tarso Galembeck

Professor Luiz 

Carlos Migliozzi 

Ferreira de Mello

Cleuza Maria 

Aguiar dos Santos

Reconstruindo e 

Construindo os 

Sentidos do Texto

Professor Paulo de 

Tarso Galembeck

Professor Luiz 

Carlos Migliozzi 

Ferreira de Mello
Luceli Aparecida 

Nassar Mendes

Leitura interativa e 

prazerosa: cotidiano 

da prática escolar

Professor Paulo de 

Tarso Galembeck

Professor Simon

e

Professor Migliozzi
Quadro 2: Primeiro Encontro de Área

SEGUNDO ENCONTRO DE ÁREA – 29/ 06/07

Professor PDE Título do trabalho Orientador Debatedor

1

Andréa Fleury 

Bertoincini

A  mulher  escrita  & 

outras  linguagens: 

desvelando sentidos

Professor Sérgio 

Paulo Adolfo

Professor Migliozzi
 e

Professor Simon

2

Maria Aparecida 

Penteado

Desvelando o 

universo das 

histórias em 

quadrinhos: uma 

proposta de ação

Professor Sérgio 

Paulo Adolfo

Professor Migliozzi 

e

Professor Simon

3 Marlene Ortiz 

Pascoin

A literatura juvenil 

como suporte para a 

produção de 

sentidos

Professor Sérgio 

Paulo Adolfo

Professor Migliozzi 

e

Professor Simon

4 Miriam Fajardo Propostas de 

mudança no ensino 

de literatura para o 

Ensino Médio

Professor Sérgio 

Paulo Adolfo

Professor Migliozzi 

e

Professor Simon

5 Neusa Maria A produção de Professor Sérgio Professor Migliozzi 
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Luizão Góes sentidos em 

manifestações 

poéticas orais: o 

RAP na escola

Paulo Adolfo e

Professor Simon

6 Hilda Morais do 

Paraízo Ribeiro

A prática de análise 

lingüística no 

universo escolar da 

Educação Básica

Professor

Vladimir Moreira

Professor Migliozzi 

7

Maria de Fátima 

Barbosa Nogueira

Gêneros do 

argumentar: a 

argumentação nos 

textos produzidos 

pelos alunos

Professor Vladimir 

Moreira

Professor Migliozzi 

8

Maria do Rocio F. 

Ramos

Gêneros do 

argumentar

Professor Vladimir 

Moreira

Professor Migliozzi 

Quadro 3: Segundo Encontro de Área.

TERCEIRO ENCONTRO DE ÁREA – 09/ 07/07

Professor PDE Título do trabalho Orientador Debatedor
1 Helaine Giraldeli 

Balla

A  leitura  e  os 

sentidos do texto

Professor Luiz 

Carlos Migliozzi 

Ferreira de Mello

Professor Vladimir 

2

Lucilena Aparecida 

Biscalchim

História em 

quadrinhos na 

perspectiva 

semiótica de textos 

Professor Luiz 

Carlos Migliozzi 

Ferreira de Mello

Professor Vladimir 

3

Mara Lúcia F. do 

Amaral

O olhar que pensa Professor Luiz 

Carlos Migliozzi 

Ferreira de Mello

Professor Vladimir 

4

Fernanda de Abreu 

Carvalho

O ensino da leitura 

competente através 

do livro didático

Professor Luiz 

Carlos Migliozzi 

Ferreira de Mello

Professor Vladimir 

5

Sandra Maria 

Papin Rodrigues

Fábula: a ideologia 

de um gênero

Professor Luiz 

Carlos Migliozzi 

Ferreira de Mello

Professor Vladimir 

6 Maria Aparecida 

Tavares Mouco

Formação do leitor 

crítico: 

contextualização das 

charges

Professor Luiz 

Carlos Migliozzi 

Ferreira de Mello

Professor Vladimir 

Quadro 4: Terceiro Encontro de Área
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QUARTO ENCONTRO DE ÁREA – 10/ 07/07

Professor PDE Título do trabalho Orientador Debatedor

1

Leonice Aparecida 

Bertolini

Formação  de 

leitores:  o  jornal  no 

Ensino  Médio: 

Cultura  nas  páginas 

do jornal

Professora Lídia 

Maria Gonçalves 

Professor Migliozzi 

e

Professor Vladimir 

2

Lourdes Alice 

França Antoniassi

Formação  de 

leitores:  o  jornal  no 

Ensino  Médio: 

primeiro  caderno: 

capa e opinião

Professora Lídia 

Maria Gonçalves 

Professor Migliozzi 

e

Professor Vladimir 

3 Maria Aparecida 

Leitão

Formação de 

leitores: o jornal no 

Ensino Médio: 

Cidades nas páginas 

do jornal

Professora Lídia 

Maria Gonçalves

Professor Migliozzi 

e

Professor Vladimir

4 Maristela 

Aparecida 

Felisberto

Formação de 

leitores: o jornal no 

Ensino Médio: 

Economia / 

classificados 

Professora Lídia 

Maria Gonçalves

Professor Migliozzi 

e

Professor Vladimir

5 Paulo César 

Fontanini

Formação de 

leitores: o jornal no 

Ensino Médio: 

primeiro caderno – 

Política, Geral, e 

Mundo

Professora Lídia 

Maria Gonçalves

Professor Migliozzi 

e

Professor Vladimir

6 Wanderley Sueiro Educação 

sociolingüística pelo 

jornal em sala de 

aula 

Professora Lídia 

Maria Gonçalves

Professor Migliozzi 

e

Professor Vladimir

7

Ana Maria Mattos 

Navarro

Notícias e 

reportagens como 

suporte na leitura e 

produção de textos: 

uma abordagem 

sociointeracionista

Professora Regina 

Gregório

Professor Migliozzi 

e

Professor Vladimir

23



8

Sandra Elaine 

Luppi

Educação 

lingüística: para 

além da prescrição 

gramatical

Professora Regina 

Gregório

Professor Migliozzi 

e

Professor Vladimir

9 Viviane A. N. V. 

Yokomizo

Gêneros discursivos: 

uma nova visão

Professora Regina 

Gregório

Professor Migliozzi 

e

Professor Vladimir
Quadro 5: Quarto Encontro de Área

Observação:  Alguns  títulos  dos  trabalhos  apresentados  nos  Encontros  de  Área 

foram  alterados  após  intervenções  dos  professores  orientadores  e/ou  dos 

professores debatedores.

7.6 SEMINÁRIOS ESPECÍFICOS DO PDE

O primeiro  Seminário  Temático  foi  realizado nos dias:  07/05/07  e 

08/05/07 no Cine Com-tour, na cidade de Londrina.

 A abertura do Evento foi realizada pelas professoras: Alayde Maria 

Pinto  Digiovanni -  Diretora  de  Políticas  e  Programas Educacionais e  Simone  R. 

Bergmann  -  Coordenadora  do  Programa  de  Desenvolvimento  Educacional.   As 

professoras  cumprimentaram  os  presentes  e  passaram  importantes  informações 

sobre o programa. 

Em  seguida  assistimos  à  palestra:  Conhecimento  e  Teorias 

Pedagógicas, proferida pelo Prof. Dr. Newton Duarte – UNESP/Araraquara.

O  palestrante  abordou  a  importância  de  retomar  o  estudo  das 

Teorias Pedagógicas, deixadas em segundo plano desde a década de 90, quando as 

discussões  partiram  para  a  prática  das  pedagogias  do  “aprender  a  aprender”. 

Salientou que nenhuma prática realiza puramente com uma teoria, porém a prática 

tem  uma  teoria  central.  E,  o  professor  contemporâneo  mesmo  que  não  tenha 

consciência disso,  realiza sua prática influenciado pelas teorias pedagógicas que 

privilegiam as experiências. 

O  professor  Newton  Duarte  apresentou  uma  síntese  das  Teorias 

Pedagógicas  –  da  Tradicional  às  Contemporâneas,  focalizando  a  palestra  na 

Pedagogia  das  Competências,  integrante  de  uma  ampla  corrente  educacional 

contemporânea, chamada pelo professor, de “pedagogias do aprender a aprender”. 
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Em  seguida  ele  discutiu  dois  pontos  fundamentais  das  teorias  da 

aprendizagem:  nenhum  trabalho  é  neutro  e  que  as  teorias  traduzem  a  luta 

ideológica.  Também  apresentou  um  paralelo  entre  as  Teorias  da  Pedagogia 

Tradicional e Teoria da Escola Nova, asseverando que a defesa da transmissão de 

conhecimento foi  combatida  pela  Escola  Nova  por  não  levar  em  conta  o 

desenvolvimento da criança, por ter um conteúdo centrado no professor e apartado 

da realidade. 

 Nilton  Duarte  acrescentou  em  sua  discussão  a  idéia  da  Escola  Nova 

defender o aprender a aprender e o construtivismo de Jean Piaget que fundamenta 

essencialmente  no  “aprender  a  aprender”,  mesmo  sem  admitir  que   é  o  “filho 

preferido” da Escola Nova.

Em seguida ele apresenta quatro posicionamentos valorativos do aprender a 

aprender:

• Aprendizagem  realizada  sozinha  tem  mais  eficácia  do  que  aprender  com 

alguém, ou seja, o conhecimento adquirido sozinho vale mais do que aquele 

que  se  aprende  com  o  outro;  (esse  princípio  nega  a  transmissão  de 

conhecimento pelo professor).

• É mais importante adquirir  um método ou uma atitude,  do que adquirir  as 

competências  para  aprender  –  ou  o  processo  do  conhecimento  é  mais 

importante; (nega o conhecimento, ou desvaloriza o conhecimento produzido 

historicamente; de que adianta ensinar o que já está ultrapassado? – melhor 

seria formar as competências para aprender).

• Toda atividade pedagógica deve ser desencadeada pela necessidade o os 

objetivos e metas do processo educativo não são dirigidos por pedagogos 

(esse princípio nega o papel da escola em dirigir a educação escolar).

• O  maior  objetivo  é  formar  o  indivíduo  com  capacidades  adaptativas.  Por  que 

incentivar a busca do conhecimento – se depois terá que se adaptar ao ambiente 

instável  – principalmente adaptar-se ao mercado de trabalho. (impossibilidade de 

transformação  social  –  para  além  do  capitalismo  –  esse  princípio  anula  uma 

educação  crítica  em  relação  à  transformação  da  sociedade  capitalista 

contemporânea). 

Nilton Duarte concluiu esse pensamento asseverando que uma pedagogia 

comprometida com a classe trabalhadora não pode defender o aprender a aprender.
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Na seqüência o professor apresenta as principais teorias que marcaram o 

Século XX ou as “pedagogias contemporâneas” - entre elas - o Construtivismo, as 

Competências, os Projetos, o Professor Reflexivo e o Multiculturalismo.

Dentre as citadas o Construtivismo foi a pedagogia oficial da década de 90 

que difundiu largamente entre os professores as idéias de Jean Piaget - como pai do 

Construtivismo.

À medida  que se  ampliou,  o  construtivismo incorporou outras  formas de 

pensamento,  foi  o  que  aconteceu  com Vigotsky,  que  acabou  sendo  enquadrado 

entre os autores construtivistas. Existem autores que ainda defendem Vigotsky como 

construtivista.

Além dessas correntes,  o  professor  abordou outros autores como Ernest 

From, César Coll e Perrenoud. 

A Pedagogia  das  Competências,  de  Perrenoud,  foi  divulgada  nos  países 

periféricos como o Brasil, desvalorizando os conteúdos escolares em nome de uma 

formação das competências do professor. 

Em seguida foram abordadas a Pedagogia reflexiva, de Tardif, Perrenoud e 

Schom, o método dos projetos de Kill  Patrick e a pedagogia Multiculturalista, que 

apesar de ser de esquerda não contribui em nada, quando proliferou a idéia de que 

o conhecimento é relativo, e que só tem valor dentro de uma comunidade específica, 

que a escola é o espaço de trocas – relativismo cultural, essa idéia contribuiu para a 

destruição do currículo escolar.

Enfim,  o  professor  conclui  afirmando  que  essas  teorias  negam a  escola 

como espaço de transmissão de conhecimento, do saber acumulado historicamente. 

Ou seja, elas negam a Pedagogia Marxista, uma escola que luta pela socialização 

da riqueza intelectual e aclama os educadores da escola pública a lutarem contra os 

“cavalos de tróia” que estão dentro das escolas.

A segunda atividade do dia foi a realização de uma mesa redonda 

com o tema: Políticas Educacionais e Licenciaturas: Enfrentamentos atuais.  A 

mesa  foi  composta  pelos  professores:  Prof.  Dr.  Newton  Duarte  – 

UNESP/Araraquara;  Profª.  Dra.  Maria  Leopoldina  Tursi  Toledo-UEM;  Professor 

Edmilson  Lenardon–(representante  da  UEL);  Profª.  Ms-  Alayde  Maria  Pinto 

Digiovanni - SEED.

As discussões da mesa enfocaram a necessidade urgente de rever a 

formação  do  professor  e  repensar  o  papel  da  Universidade  nesse  processo  de 

articulação com a Educação Básica.
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No segundo dia do Seminário assistimos à palestra: A Educação no 

contexto  do  mundo  do  Trabalho,  proferida  pelo  Prof.  Dr.  Giovanni  Alves  - 

UNESP/Marília.  O  professor  discutiu  sobre  o  significado  ontológico  da  categoria 

trabalho e a centralidade da educação para o mundo do trabalho do século XXI. 

Salientou  a  importância  do  trabalho  para  a  humanização  do  homem,  desde  os 

primórdios da civilização, quando o homem assume formas históricas.

Tratou, também, da reestruturação produtiva do capital, ressaltando 

que  sua  implicação  não  ocorre  só  na  empresa,  mas  em  toda  a  sociedade. 

Esclareceu  as  inovações  produtivas:  inovações  organizacionais  (captura  da 

subjetividade do trabalho); inovações tecnológicas (III Revolução Industrial – era das 

máquinas); inovações sócio-metabólicas (metabolismo social, valores, gestão).

Comentou  sobre  as  pedagogias  do  capital: competência; 

empregabilidade e resiliência. Falou sobre o fordismo e o toyotismo. Salientou que a 

modernidade exige inovações organizacionais, exige novos conhecimentos práticos 

e teóricos, capacidade de abstração, decisão, comunicação e qualidades relativas à 

responsabilidade, atenção e interesse pelo trabalho. Enfim, abordou com bastante 

clareza os seguintes tópicos:

• Significado ontológico da categoria trabalho;

• A centralidade da educação para o mundo do trabalho no Século XXI;

• O  trabalho  como  luta  pela  existência  -  necessário  para  a  satisfação  das 

necessidades da espécie;

• Trabalho e mobilização de meios – “por teleológico – por finalidade”.

• Dimensão ontológica histórica da categoria do trabalho;

• Processo de trabalho Capitalista;

• Modo de produção capitalista;

• A centralidade da Educação e o mundo do trabalho;

• Reestrututação produtiva do capital;

• Inovações tecnológicas;

• Inovações organizacionais;

• Inovações sócio - metabólicas; 

• Conceitos de competência, empregabilidade e resiliência;

• Trabalho e qualidade de vida (lutar pelo tempo livre)
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Na segunda parte do dia, houve uma mesa-redonda, com o tema: A 

Formação Continuada frente aos desafios do mundo do trabalho. Participaram 

das  discussões  da  mesa  os  seguintes  professores:  Prof.  Dr.  Giovanni  Alves  - 

UNESP/Marília;  Profa.  Dra.  Elma Júlio Gonçalves de Carvalho – UEM; Professor 

Edmilson Lenardon (representante da UEL) e Profª. Doutoranda – Sandra Regina de 

Oliveira Garcia – SEED. 

Os assuntos discutidos pelos integrantes da mesa foram: trabalho e 

qualidade  de  vida;  educação  emancipatória;  trabalho  docente;  flexibilidade  do 

trabalho;  mercado  de  trabalho  e  mundo  do  trabalho.  Foi  abordada,  também,  a 

importância da formação continuada para os professores. O PDE constitui um dos 

meios de valorização do professor de Educação básica,  uma vez que propicia a 

interlocução com as universidades. 

Esse evento muito contribuiu para definição do meu objeto de estudo 

e para a elaboração deste plano de trabalho, uma vez que o professor é o sujeito 

que muito contribui para o êxito da educação no mundo contemporâneo. 

7.7 CURSOS/IES

A Universidade Estadual  de  Londrina  ofertou 64  horas  de  cursos 

(Curso 1 - C1), conforme quadro abaixo:

DATA CH TÍTULO DOCENTE

24/05/07 8

A  Função  Social  dos  Textos:  Reflexões 

Semióticas

Prof.  Dr.  Luiz  Carlos 

Migliozzi  Ferreira  de 

Mello
30/05/07

31/05/07 16

Estratégias  de  Leitura  e  Formação  do 

Professor de Língua Portuguesa

Prof.  Dr.  Luiz  Carlos 

Migliozzi  Ferreira  de 

Mello

05/06/07 8 Estratégias de Ensino do Livro Didático

Prof.  Dr.  Luiz  Carlos 

Migliozzi  Ferreira  de 

Mello
06/06/07 8 Ensino  de  Literatura  através  da  Análise 

Literária de Textos

Prof.  Dr.  Sérgio 

Adolfo
14/06/07 8 Produção  textual:  Refacção  e  Análise 

Lingüística

Prof.  Dr.  Vladimir 

Moreira
04/07/07

05/07/07 16 Produção textual e Organização das Idéias

Prof.  Dr.  Luiz  Carlos 

Migliozzi  Ferreira  de 
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Mello
Quadro 6: Curso 1 – C1

Os  conteúdos  tratados  no  curso:  A  Função  Social  dos  Textos:  

Reflexões Semióticas foram: a compreensão do que seja um texto para a semiótica; 

o fazer saber, o fazer crer e o fazer-fazer contidos em um texto; diferença entre o 

convencimento e a persuasão; textos figurativos e temáticos. E tantos outros fatos 

que  para  muitos  de  nós  não  foram apenas  novidades,  mas  conhecimentos  que 

foram ensinados e apreendidos para a nossa prática de sala de aula, principalmente, 

no que se refere aos trabalhos com textos.     

O tema do curso Estratégias de Leitura e Formação do Professor de Língua 

Portuguesa foi  muito  oportuno,  assimilamos muitos  conhecimentos que para nós 

foram degustados passo a passo. Voltamos ao que é figurativo e ao que é temático 

em um texto. Apreciamos cada ponto da palestra, buscando o ponto central de um 

texto, a isotopia temática, o rompimento da isotopia e a busca dos temas parciais de 

um  texto.  Foram  ensinados,  também,  os  procedimentos  de  leitura,  uma  boa 

compreensão da leitura que se faz de um texto, o enunciado e a enunciação e a 

análise de textos dos livros didáticos.

No  curso  Estratégias  de  Ensino  do  Livro  Didático. Pudemos  analisar  a 

fragilidade  do  que  se  propõem  os  livros  didáticos  presentes  na  sala  de  aula, 

principalmente no que se refere à leitura e compreensão dos textos ali sugeridos. O 

grupo percebeu como somos inexperientes em relação à escolha dos livros que 

nossos alunos terão de estudar durante um ano todo. Constatamos que o livro é 

apenas  um dos  instrumentos  em sala  de  aula,  que  outros  recursos  devem ser 

apresentados  aos  alunos  para  complementarmos  a  carência  de  leitura  e  de 

compreensão que eles trazem.

O curso:  Ensino de Literatura,  Através da Análise  Literária  de Textos foi 

também de suma relevância para esta proposta, isto porque o assunto foi o texto 

literário. O ponto culminante foi o trabalho que o professor fez com textos poéticos, 

quando orientou a leitura e a busca das marcas que levam à significação textual; a 

diferenciação entre a interpretação e a compreensão textual; os tipos de narrativas 

presentes na literatura brasileira e as personalidades da literatura afro e africana.

O Curso com o tema: Produção Textual: Refacção e Análise Lingüística foi 

um  evento  relevante  para  o  objeto  de  estudo  da  minha  proposta  particular  de 

trabalho. O docente usou como suporte os fundamentos teórico-metodológicos das 

29



DCEs de Língua Portuguesa. Trouxe uma reflexão aprofundada sobre elas para o 

ensino de produção, refacção e análise lingüística. Trabalhou os gêneros da ordem 

de narrar, os gêneros da ordem de relatar, os gêneros da ordem de argumentar, os 

gêneros da ordem de expor e também os gêneros textuais emergentes da mídia 

virtual.  Abordou,  também,  a  diferenciação  de  texto  oral  e  escrito  e  os  fatores 

pragmáticos  da  textualidade:  intencionalidade,  aceitabilidade,  situacionalidade, 

informatividade e intertextualidade. Fez referências à unidade semântica e formal de 

um texto. Explicitou procedimentos para a refacção de um texto por meio de códigos 

de correção.

O curso:  Produção Textual e Organização das Idéias trouxe contribuições 

significativas para o trabalho que se pretende realizar nesta proposta. O professor 

trabalhou com muito êxito os critérios para avaliar um texto quanto aos conteúdos e 

quanto  à  expressão.  Trouxe  sugestão  de  como planejar  uma  aula  de  produção 

textual  e quais  passos este planejamento deve considerar.  Os passos discutidos 

foram: a definição do assunto geral; a definição do assunto delimitado; elaboração 

de uma tese sobre o assunto; estabelecimento dos recursos para a argumentação. 

O ministrante trouxe ainda para o curso os tipos de argumentos que podem ser 

fundamental para um bom texto.   

Cursos do primeiro período (C2)

No primeiro período (C2), os cursos deveriam somar 64 horas.  Alguns de 

nós, como é o meu caso pôde participar apenas de 15 horas. O curso ofertado teve 

como docente a professora Drª. Roxane Rojo. Escritora de relevantes trabalhos na 

área  dos  gêneros  textuais.  A docente,  além  de  abordar  os  conceitos  teóricos, 

trabalhou com práticas enfocando os diversos tipos de gêneros. O material fornecido 

pela palestrante contém análises de vários textos que poderão oferecer um suporte 

para um bom trabalho junto aos professores das escolas públicas.

As 49 horas faltantes do primeiro período (Curso2 - C2) serão ofertadas 

pela Universidade Estadual de Londrina, no segundo semestre do programa. Para 

complementar  essa  carga-horária,  conforme  acordado  com o  coordenador  desta 

Instituição, realizarei cursos que já estão agendados para o mês de agosto de 2007.

Os cursos realizados foram de suma importância, pois propiciaram 

fundamentação teórica e análises textuais sob variados enfoques. A boa qualidade 

dos  cursos  fez  com  que  todos  adquirissem  uma  boa  e  nova  bagagem  de 
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conhecimento. A contribuição desses cursos para a definição do objeto de estudo, 

bem como para elaboração do Plano de Trabalho, foi muito grande, uma vez que 

meu  objeto  de  estudo  é  o  texto  do  aluno,  especialmente  no  que  se  refere  às 

propriedades da textualidade: coesão e coerência.

Cursos do segundo período (C3)

Até o momento, não há datas nem temas definidos.

Cursos do segundo período (C4)

As datas e os temas serão definidos futuramente.

7.8 ATIVIDADES/DISCIPLINAS OPTATIVAS IES

Não foram ofertadas pela Instituição. Essas atividades estão 

previstas para o 2° período do programa.

7.9 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO EM REDE – PDE

Essas atividades ocorrerão no segundo período do programa, 

conforme orientações da Coordenação Geral do PDE, da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná.

7.10 ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

Elaborarei  um  Objeto  de  Aprendizagem  Colaborativa  (OAC), 

enfocando  o  trabalho  com  leitura,  produção  de  texto  e  análise  lingüística,  em 

especial,  no  que  se  refere  às  propriedades  de  coesão  e  coerência  a  partir  da 

reescrita do texto, foco central do meu objeto de estudo. Esse material se estruturará 

a partir das discussões e contribuições dos professores participantes do Grupo de 

Trabalho em Rede
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7.11 IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA ESCOLA

Proposta de implementação na escola

No 3º  período do Programa será implementada uma proposta de 

junto  aos  professores de Língua Portuguesa,  atuantes nas Séries  Finais  do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio do município de Ibaiti – PR.

 A  proposta  de  trabalho  encontra-se  previamente  delineada, 

conforme itens abaixo:

Temática: leitura, produção de textos e  prática de análise lingüística por meio da 

reescrita dos textos dos alunos: propriedades da coesão e coerência textual.

Justificativa

Considerando  a  minha  experiência  como  professora  de  Língua 

Portuguesa das Séries Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio e técnico-

pedagógico, coordenadora de Língua Portuguesa do Núcleo Regional de Educação 

de Ibaiti,  como também as leituras realizadas no primeiro e segundo período do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), foi possível perceber que: 

• Elaborar textos não é um ato aleatório, mas uma situação interlocutiva em 

sala de aula, um trabalho de reflexão, quer seja individual e/ou coletivo;

• É por meio do movimento de leitura/escrita e releitura/reescrita que o aluno 

adquire condições de compreender os mecanismos efetivos da língua;

• O envolvimento do professor e do aluno com a escrita acontece em vários 

momentos, ou seja, no momento da motivação para a produção, no momento 

da reflexão sobre o tema, no momento da correção e análise da produção, no 

momento da reestruturação e da reescrita do texto;

• É  comum,  nos  textos  escolares,  o  termo  coerência  ser  utilizado  como 

sinônimo do termo coesão;

• Na perspectiva de inovar o modo de ensinar, muitas vezes, são reproduzidas 

para  os  alunos  listas  de  elementos  coesivos,  no  intuito  de  influenciar 
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positivamente  a  escrita,  entre  outras  situações  cotidianas  que  se 

desenvolvem nas aulas de língua materna.

Nesse sentido, é viável desenvolver com o coletivo dos professores 

um  trabalho  que  enfoque  de  forma  inovadora  as  práticas  de  leitura,  produção, 

correção e análise de textos, uma vez que é o trabalho com textos que mobiliza todo 

o fazer do professor e do aluno no cotidiano escolar. Para Sercundes (2004, p. 95), 

“o  próprio  texto  fornece  os  conteúdos  que  serão  estudados.  Cabe ao  professor, 

nesse caso, indicar os itens a serem trabalhados a fim de que os alunos assimilem 

novos  conceitos,  e  a  cada  reescrita  novos  tópicos  surgirão”.  A  atividade  de 

leitura/escrita/reescrita é o fator primordial para o aprimoramento do texto do aluno. 

Não há como melhorar a escrita por “decreto”, como também não é possível ensinar 

a  leitura  e  a  escrita  sem ler  e  escrever.  É  só  o  trabalho  comprometido  com a 

linguagem que terá condições de dar conta do ato de redigir. Isso é o que se espera 

com a implementação desta proposta.

• Objetivo Geral: Discutir as implicações de um trabalho dinâmico e dialógico 

para compreensão da questão da inovação no ensino de leitura, produção de 

textos e análise lingüística, com vistas à formação continuada de professores 

de Língua Portuguesa.

Objetivos Específicos

• Estabelecer um diagnóstico preciso da situação do trabalho com a linguagem 

e os textos nas escolas estaduais do município de Ibaiti;

• Compreender que o trabalho de leitura, produção e reescrita de textos é uma 

atividade  de  escolha  e  utilização  de  recursos  lingüísticos  que  permitam 

melhor  viabilizar  a  intenção comunicativa  que se tem,  em face de fatores 

textuais, da situação de produção e do contexto histórico;

• Fornecer  subsídios  para  auxiliar  os  professores  a  superar  os  problemas 

identificados nos textos dos alunos, especialmente aqueles que se referem às 

propriedades da coerência  e  coesão e por  meio  de que recursos elas  se 

manifestam;

• Conhecer o que, na gramática, funciona como condição para a estruturação 

coesiva e coerente dos textos;

33



• Conhecer explicitamente os recursos que deixam um texto coeso, bem como 

as condições de sua coerência; 

• Discutir  os  aspectos  em  que  as  análises  da  Lingüística  sobre  coerência, 

coesão e texto, por meio reescrita das produções dos próprios alunos, podem 

auxiliar no trabalho do professor no ensino da língua materna.

Recursos

Físicos: bibliotecas, salas de reuniões, salas de aula, laboratórios de informática 

–  computadores  e  seus  acessórios,  entre  outros  ambientes  que  serão 

providenciados de acordo com o andamento do trabalho.

Humanos: corpos docentes e discentes das escolas que ofertam Seriem Finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio, do município de Ibaiti - PR.

Materiais: textoteca,  vídeos,  Dvds,  Cds,  livros  que  abordam  o  tema  desta 

proposta,  aparelhos  de  multimídia,  entre  outros  materiais  que  serão 

providenciados de acordo com as exigências do trabalho.

Viabilidade de implementação

Essa Proposta de Intervenção é viável, pois será implementada com 

as contribuições dos professores de Língua Portuguesa, atuantes nas Séries Finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio do município de Ibaiti. Como o eixo central 

da pesquisa é o trabalho com a leitura,  produção de textos e análise lingüística: 

propriedades da coesão e coerência textual, não foram delimitadas as séries em que 

os professores atuam, pois os textos das diferentes etapas da educação escolar 

permitem uma discussão  significativa  para  o  desenvolvimento  desse trabalho.  O 

corpus de análise poderá ser elaborado por sujeitos aprendizes que se enquadram 

formalmente em diferentes séries, visto que os limites do desenvolvimento da escrita 

dos alunos não correspondem aos limites de suas séries, as produções são muito 

heterogêneas. 

Os  participantes  da  proposta  serão  professores  voluntários, 

interessados em inovar sua prática em sala de aula. Para composição do grupo de 
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trabalho, serão convidados todos os professores de Língua Portuguesa, atuantes 

nas Séries Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio do Município de Ibaiti - PR 

para participar de um encontro em local previamente estabelecido.  Esse encontro 

terá  por  objetivos  discutir  os  procedimentos  do  projeto  e  identificar  os  docentes 

empenhados em inovar sua prática pedagógica de trabalho com textos. No final da 

reunião, os professores que se mostrarem interessados participarão da proposta. 

Para  o  desenvolvimento  do  trabalho,  haverá  continuamente  a 

interlocução com os participantes.  Essa interlocução se dará de dois modos:  em 

presença, ou seja, em encontros face a face para discussão das idéias defendidas 

pelos  autores  indicados  para  a  fundamentação  teórica  do  trabalho  e  para 

encaminhamentos  metodológicos  que  nortearão  o  trabalho  com  a  leitura  e  a 

produção e análise dos textos produzidos pelos alunos; e  à distância,  ou seja, o 

trabalho dos professores com os seus alunos em sala de aula, no que se refere à 

prática da leitura, da escrita e da análise lingüística, visando à reestruturação e à 

reescrita do texto pelo aluno. 

Essa proposta fundamenta-se na concepção dialógica da linguagem 

e na  concepção  de  escrita  como trabalho  em que  a  produção  textual  surge  do 

processo continuo de ensino/aprendizagem.  Nessa perspectiva,  a  didatização do 

objeto de estudo se dará a partir dos seguintes passos:

• Atividade prévia – leitura, análise de textos, de filmes, conversa em sala de 

aula,  debates,  entre  outras  atividades  reconhecidas  e  trabalhadas  pelo 

professor para dar suporte à prática de produção textual do aluno;

• Sensibilização sobre o ato de redigir;

• Atividades de produção de textos pelos alunos;

• Análise, correção e intervenções do professor;

•  Reestruturação e reescrita do texto pelo aluno;

•  Trabalho  do  professor  em  sala  de  aula  para  esclarecer  as  dificuldades 

apresentadas;

• A análise lingüística com base na produção textual do aluno;

• Circulação, no ambiente escolar e/ou na comunidade, do texto reescrito pelo 

aluno. 

               Ao se optar pelo trabalho com a leitura e produção e reescrita do 

texto, a atividade de correção assume importância fundamental. Ao invés de uma 
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correção restrita  à  identificação de erros pontuais,  o  professor  que corrige  pode 

assumir o papel de leitor atento do texto do seu aluno, interessado em compreender 

o  que  o  autor  tem  a  dizer,  e  ajudá-lo  a  melhorar,  ou  seja,  encontrar  recursos 

lingüístico-discursivos  necessários  para  cada  caso  específico.  O  procedimento 

importante é o de apontar e classificar os problemas, de modo a orientar o aluno na 

busca de soluções para a refacção de seu texto, com vistas ao aprimoramento dos 

recursos apropriados, em função dos efeitos de sentido que ele deseja produzir. É 

importante lembrar que o aluno, ao melhorar seu desempenho lingüístico, passa a 

gostar de ser lido. O professor precisa estar atento a isso, é impossível melhorar a 

prática  sem  conhecimento  teórico.  Para  trabalhar  conceitos  desenvolvidos  pela 

Lingüística Textual, é necessário que o professor domine os mecanismos para poder 

visualizá-los nos textos dos alunos e os ajude a refletir sobre o tema, construindo 

textos coesos e coerentes em relação à situação dada.

Para o trabalho de reestruturação do texto,  quando os problemas 

forem relacionados à coerência textual  global:  a organização do texto,  a relação 

entre as partes, a construção do fio temático, o grau de completude, o professor 

pode apontar oralmente, ou através da escrita de bilhetes indicativos para o aluno, 

cujo objetivo é o de orientá-lo na primeira refacção. Quando os problemas referirem 

aos  aspectos  relativos  à  morfossintaxe,  às  marcas  dialetais,  à  coesão,  uso  das 

convenções gráficas:  a ortografia,  a  pontuação,  a paragrafação,  a  disposição do 

texto na página,  enfim,  aos aspectos  formais  da  língua,  os professores  poderão 

apontá-los, no texto do aluno, por meio de sinais indicativos, previamente acordados 

em sala de aula. Nas duas situações, o objetivo continua sendo o de orientar o aluno 

para reescrever seu texto. É bom ressaltar que antes de qualquer intervenção, o 

professor precisa fazer uma leitura global do texto do aluno. 

Após leitura e análise do texto do aluno, o professor terá elementos 

para  identificar  os  problemas  remanescentes  e  que  precisam  ser  abordados  de 

forma mais sistemática, inclusive as questões gramaticais que devem ser estudadas 

em sala de aula. Isso porque os problemas identificados ao longo do processo de 

reescrita do texto do aluno vão orientar o professor na elaboração de um diagnóstico 

mais confiável do que aquele aluno já sabe e do que ainda precisa aprender. Esse 

diagnóstico  se  configura  como uma avaliação  não  só  da  escrita  do  aluno,  mas 

também  das  estratégias  e  conteúdos  de  ensino.  Isso  tudo  pressupõe  aulas  de 

gramática  cujo  objetivo  seja  trabalhar  com  o  aluno/escritor  o  uso  de  recursos 

coesivos, por exemplo. A forma como é feita a correção do texto do aluno é muito 
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significativa, pois é ela que vai poder ou não propiciar o êxito do trabalho em sala de 

aula.  Se  essa  correção  for  bem  direcionada,  as  intervenções  realizadas  pelo 

professor podem levar o aluno a refletir sobre os significados do texto que produziu, 

não perdendo de vista, porém, o processo interativo através do qual o texto ganha 

sentido.  Além  disso,  as  intervenções  do  professor  funcionam  como  elemento 

motivador para o aluno, pois têm um caráter pessoal, na medida em que indicam 

atenção àquele aluno ou àquela produção textual. 

O diálogo sobre o conteúdo do texto do aluno é fundamental para 

levá-lo  a  tornar  seu texto coerente  na situação comunicativa  concreta  a qual  se 

destina. O texto do aluno, desde que não se resuma a uma página para se atribuir 

notas e/ou conceitos, permite esse movimento em busca da aprendizagem, tanto em 

relação  a  um  possível  replanejamento  dos  conteúdos  gramaticais,  visando  às 

necessidades  dos  aprendizes  quanto  aos  processos  de  reelaboração  que 

demandam raciocínio e reflexão, tornando-os sujeitos sociais da escrita. 

A implementação desta proposta se dará na perspectiva apontada 

acima, embora esteja sujeita a alterações de acordo com as orientações, leituras, 

necessidades  e  contribuições  dos  professores  e  alunos  participantes  do  estudo. 

Igualmente, o desenvolvimento do trabalho será continuamente avaliado por todos 

os participantes.

7.12 AVALIAÇÃO E REGISTRO DOS RESULTADOS DO TRABALHO

A avaliação se dará durante todo o processo, considerando a minha 

atuação  no  programa,  como também todas  as  observações  e  contribuições  dos 

alunos  e  professores  participantes  da  implementação  da  minha  proposta  de 

intervenção.

Os  resultados  alcançados,  bem  como  os  pontos  positivos  e 

negativos detectados a partir da realização de cada atividade, serão registrados em 

relatórios descritivos elaborados exclusivamente para esse fim. 
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8.  CRONOGRAMA  DE  ATIVIDADES  (PERÍODOS  DA  REALIZAÇÃO  DAS 

ATIVIDADES)

PROGRAMAÇÃO DO PROFESSOR PDE      -      SEED/SETI
1º PERÍODO – 12/03/2007 a 06/07/2007

ATIVIDADES RESPONSÁVEL LOCAL DATAS PARTICIPANTES CH

Aula Inaugural SEED/SETI Curitiba 12/3/2007 Todos 8
Plano  de 
Trabalho - PT

Professor PDE Descentralizado     1º 
Período

Professor PDE 32

Curso 1 – C1

 

UEL/Coordenador UEL

24/05/07
30/05/07
31/05/07
05/06/07
06/06/07
14/06/07
04/07/07
05/07/07

Professor PDE 64

*Curso 2 – C2 UEL/Coordenador UEL 1º Período Professor PDE 64
Seminário 
Geral 1 - SG1

SEED/Coordenação Londrina 07e08/maio 
de 2007

Professor PDE 16

Encontros de 
Áreas – EA

UEL/Coordenador UEL 22/06/07
29/06/07
09/07/07
10/07/07

Professor PDE 16

Encontros de 
Orientação-EO

Professor 
Orientador

UEL

04/04/07
03/05/07
23/05/07

21/06/07

Professor PDE 16

Encontros 
Regionais-ER

SEED/Coordenação UEL 19/4/2007 Prof. PDE, Rep. 
NRE

8

**Atividades de 
Formação  e 
Integração  em 
Rede – AFIR

Professor PDE Descentralizado Maio e 
junho/2007

Professor REDE 64

**Grupo  de 
Trabalho  em 
Rede - GTR

Professor PDE Escola 27/4/2007
25/5/2007
22/6/2007
20/7/2007

Professor REDE 16

Total do 1º Período 304

2º PERÍODO – julho a dezembro de 2007
ATIVIDADES RESPONSÁVEL LOCAL DATAS PARTICIPANTES CH

Curso 3 – C3

 

UEL/Coordenador UEL 2º Período Professor PDE 64

Curso 4 – C4 UEL/Coordenador UEL 2º Período Professor PDE 64
Seminário 
Geral 2 – SG2

SEED/Coordenação Londrina Agosto de 
2007

Professor PDE 16
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Encontros de 
Áreas – EA

UEL/Coordenador UEL 2º Período Professor PDE 16

Encontros de 
Orientação-EO

Professor 
Orientador

UEL 2º Período Professor PDE

16
Atividades  de 
Formação  e 
Integração  em 
Rede – AFIR

Professor PDE Descentralizado 2º Período Professor REDE

64

Elaboração  de 
Material 
Didático-EMD

Professor PDE Descentralizado 2º Período Professor REDE 64

Grupo de 
Trabalho em 
Rede - GTR

Professor PDE Escola 18/08/2007
15/09/2007
20/10/2007
17/11/2007

Professor REDE 16

Disciplina 
Optativa-DO

UEL/Coordenador UEL 2º Período Professor PDE 64

Total do 2º Período
384

3º PERÍODO – fevereiro a julho de 2008 (exceto férias e recessos)
ATIVIDADES RESPONSÁVEL LOCAL DATAS PARTICIPANTES CH

Encontros de 
Orientação-EO

Professor 
Orientador

UEL 3º Período Professor PDE 16

Atividades  de 
Formação  e 
Integração  em 
Rede – AFIR

Professor PDE Descentralizado 3º Período Professor REDE  64

Grupo de 
Trabalho em 
Rede - GTR

Professor PDE Escola 3º Período Professor REDE 16

Implementação 
da proposta na 

Escola - IPE

Professor PDE Local  de 
Trabalho/Escola

3º Período Professor PDE e 
Participantes do 
Projeto

32

Total do 3º Período 128

4º PERÍODO – julho a dezembro de 2008 (exceto férias e recessos)
ATIVIDADES RESPONSÁVEL LOCAL DATAS PARTICIPANTES CH

Encontros de 
Orientação-EO

Professor 
Orientador

UEL 4º Período Professor PDE 16

Atividades  de 
Formação  e 
Integração  em 
Rede – AFIR

Professor PDE Descentralizado 4º Período Professor REDE  64

Grupo de 
Trabalho em 
Rede - GTR

Professor PDE Escola 4º Período Professor REDE 16

Elaboração do 
Trabalho Final 

ETF

Professor PDE Descentralizado 4º Período Professor PDE 32
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Seminário de 
Socialização
SS

Professor PDE Escola 4º Período Professor REDE  8

Total do 4º Período
136

Total dos 4 períodos
952

Quadro 7: Cronograma de Atividades do Professor PDE

*Realizei  apenas 15 horas das atividades referentes  ao Curso 2 – C2,  nos dias 
20/06/07  e  21/06/07.  O  restante  da  carga-horária,  conforme  acordado  com  o 
coordenador do PDE da UEL e com o meu orientador, será realizada no mês de 
agosto de 2007.

**Atividades transferidas para o 2º período do programa, conforme orientação da 
Coordenação Estadual do PDE.
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