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Disciplina / Área: SOCIOLOGIA

Professor PDE: DIVAIR MARI DE LIMA CRUZ 
Orientador: LINO TREVISAN - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O conhecimento político como meio de conscientização para a participação na sociedade 
democrática
Tema: Ideias, Instituições e Práticas Políticas
Palavras-chave: Cidadania; conscientização;participação; direitos.
Resumo: Este artigo relata a implementação do projeto, O conhecimento político como meio de 
conscientização na sociedade democrática, desenvolvido com alunos do 3º ano do Ensino Médio 
do Colégio Estadual Profª Lindaura Ribeiro Lucas, em São José dos Pinhais, PR, como parte do 
Programa de Desenvolvimento Educacional ( PDE) do Estado do Paraná. O principal objetivo do 
estudo foi o de mostrar que a política não se refere apenas aos processos elitorais , mas se faz 
presente também em ações próximas aos educandos, deesafiando os discentes a refletir a 
cidadania enquanto direitos civis, sociais e políticos, relacionados com a política em um sistema 
democrático, a partir do seu contexto, como Associação de Moradores, Associação de Pais 
Mestres e Funcionários (APMF), e Sindicato. Desta forma, ao discutir a política presente em 
atividades cotidianas, foi possível despertar nos discentes o interesse pelo estudo do tema 
política. Para o desenvolvimento do projeto utilizou-se noções de cidadania, conscientização e 
participação. Na discussão destas noções recorreu-se às contribuições de autores como Maria 
Victória Benevides, diferença entre direitos humanos e cidadania. Marshall, definindo cidadania, 
Maria Lourdes Cerquier-Manzini, cidadania ligada aos direitos, Paulo Freire e Marcelo Ridenti, 
conscientização e participação política, e outros autores.Metodologicamente foram 
desenvolvidasa ções e atividades com os educandos, com o objetivo de conscientizá-los que o 
mundo da política existe próximo à eles.

Disciplina / Área: SOCIOLOGIA

Professor PDE: DIVAIR MARI DE LIMA CRUZ 
Orientador: LINO TREVISAN - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Sindicalismo e Suas Relações Políticas
Tema: Ideias, Instituições e Práticas Políticas 
Palavras-chave: Política, Sindicalismo, cidadania
Resumo: Esta unidade didática aborda o tema Sindicalismo e suas relações políticas 
desenvolvida sob uma perspectiva metodológica para o 3º ano do Ensino Médio, público alvo da 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, no Colégio Estadual Profª Lindaura Ribeiro 
Lucas. Apresenta diversas estratégias para levar o educando a compreender as relações 
políticas, contidas no sindicalismo, instituição esta presente no seu cotidiano, pois os discentes, 
encontram-se inseridos no mundo do trabalho, ou à sua procura. É objetivo desta unidade 
didático-pedagógica levar o estudante a compreender as relações políticas existentes no 
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sindicalismo e despertar o interesse pelo estudo da política, estimulando-os ao exercício da 
cidadania. Para alcançar o objetivo escolheu-se o tema para evidenciar que o sindicato é uma 
instituição fruto de conquistas da organização dos trabalhadores e que está inserida na 
consolidação do sistema político democrático brasileiro.
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Professor PDE: LUIZ ANTONIO PIAI 
Orientador: Geovanio Rossato - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O Diálogo Interreligioso e a Construção da Cidadania
Tema: Identidades e Movimentos Sociais
Palavras-chave: Diálogo Interreligioso. Escola. Cidadania. Respeito.
Resumo: A atual globalização econômica e os processos de democratização das instituições 
sociais e políticas levam a aceleradas transformações em todos os setores da vida humana. 
Como reflexo disto e no que se refere à dimensão religiosa, a instituição escolar vive um forte 
processo de secularização fazendo surgir uma sociedade diversificada e complexa também nesse 
aspecto. Na prática, isto atinge uma ampla gama de alunos e professores, que se tornam 
agnósticos, ateus ou ecléticos e passam a professar os mais variados tipos de credo em paralelo 
ao declínio do catolicismo, religião tradicionalmente predominante no Brasil. Esta crescente 
diversidade cria a necessidade de um repensar sobre as formas de nos relacionarmos com a fé, 
com as crenças alheias, cientes de que o respeito a esta dimensão demonstra um profundo 
apreço ao ser humano. Por esta razão, a escola deve propiciar um diálogo interreligioso 
promovendo o encontro, o respeito mutuo, a ética e a construção da cidadania através do 
conhecimento das diversas visões e práticas do sagrado.

Disciplina / Área: SOCIOLOGIA

Professor PDE: LUIZ ANTONIO PIAI 
Orientador: Geovanio Rossato - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Diálogo Interreligioso e a Construção da Cidadania
Tema: Identidades e Movimentos Sociais
Palavras-chave: diálogo interreligioso; tolerância; cidadania.escola,ensino religioso
Resumo: Vivemos em um mundo globalizado e em constantes mudanças, nas ultimas décadas 
aprendemos a conviver com modificações muito rápidas em todos os setores da vida humana. O 
contexto escolar é fruto, também, de todas estas transformações ocorridas, entre as quais a 
secularização que abrange uma gama de alunos e professores que se tornaram agnósticos, ateus 
ou professam os mais variados tipos de credos, em paralelo ao declínio do catolicismo. No âmbito 
religioso, o crescente número de pessoas que abandonam o catolicismo e passam a professar 
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sua crença em outra instituição religiosa, ou tornam-se agnósticas, ateus ou ecléticos; além das 
religiões não cristãs, faz surgir assim uma sociedade bastante diversificada e complexa a partir do 
sagrado. É preciso um repensar sobre as formas de nos relacionarmos com o outro e quando 
respeitamos a crença alheia estamos demonstrando um profundo apreço ao ser humano; por isso 
a escola deve ser um espaço de aprendizagem importante neste contexto, ela deve propiciar um 
trabalho de diálogo interreligioso para promover o encontro, o respeito mutuo, a ética, e a 
construção da cidadania através da tolerância com quem possui uma relação diferente da nossa 
com o sagrado. 

Disciplina / Área: SOCIOLOGIA

Professor PDE: VANI DO ESPIRITO SANTO 
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Etapa: Artigo

Título: O Processo de Construção do Conhecimento na Disciplina de So
Tema: ENSINO DE SOCIOLOGIA
Palavras-chave: conhecimento, adolescente , ambiente escolar
Resumo: O presente artigo objetiva tratar do tema do Processo de Construção do Conhecimento 
na Disciplina de Sociologia em alunos e alunas do ensino , uma vez que o debate que se tem hoje 
na sociedade é que estudantes não querem aprender dentro do ambiente escolar. Fala-se muito 
em fracasso escolar dentro e fora da escola e não se reflete o que leva meninos e meninas da 
classe trabalhadora a irem para as escolas todos os dias e obter o sucesso escolar. Percebemos 
que nossos meninos(as) querem aprender, mesmo que não seja o que nós queremos 
ensinar.Neste artigo apontamos elementos que permitem um despertar da busca do 
conhecimento por pessoas adolescentes no ensino médio, como por esemplo o uso do celular, 
também apontamos a importância do trabalho em grupo, fazendo uma reflexão de como esta 
prática contribui com o despertar do desejo de aprender, fazemos uma análise de como 
adolescents através do uso de novas ferramentas tecnológicas como celulares, tablets, notebook, 
TVs multimídias, , etc se prejudicam , mas também se motivam a elaborar e relaborar o 
conhecimentos. Foram dois meses de produção e apresentação de seminarios ,pesquisa de 
campo,.entrevistas ,elaboração de relatórios, com temas como diversidade sexual, racismo, 
questão de gênero ,com pessoas de 16 a 19 anos, em um total de aproximadamente 160 alunos e 
alunas do ensino médio e integrado em uma escola estadual da periferia do município de 
Londrina, Estado do Paraná e o resultado foi gratificante.
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Disciplina / Área: SOCIOLOGIA

Professor PDE: VANI DO ESPIRITO SANTO 
Orientador: Ileizi Luciana Fiorelli Silva - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Processo de Construção do Conhecimento na Disciplina de Sociologia em alunos e 
alunas do ensino médio
Tema: ENSINO DE SOCIOLOGIA /O ENSINO ESCOLAR DA SOCIOLOGIA, SUAS 
POSSIBILIDADES E POTENCIALIDADES TEÓRICAS E PEDAGÓGICAS
Palavras-chave: CONHECIMENTO, ENSINO, SOCIOLOGIA, ADOLESCENTE
Resumo: O sociólogo Barnard Lahire afirma que( 2004),a escola é uma das principais instituições 
na vidas pessoas, e é nos processos de socialização que as pessoas demonstram suas diferentes 
disposições na vida . Partimos do princípio que uma pessoa é sempre inacabada e é preciso 
detectar alguns elementos que atuam nas diferentes disposições fazendo com que as pessoas 
queiram aprender ou não. Vamos utilizar 10 aulas sendo 1 aula para apresentação do projeto e 
separação de grupos de trabalho e sorteio dos temas, 2 aulas expositivas sobre diversidade 
cultural, 2 sobre racismo e preconceito e 5 aulas sobre diversidade sexual.Depois de aulas 
expositivas e documentários/ filmes, os grupos terão fazer levantamento biográfico,produção de 
texto e apresentação em forma de seminários sobre a mulher negra e o mundo do trabalho, 
escolaridade e racismo, homofobia, machismo,lebosfobia e transfobia no mundo do trabalho e na 
escola, 4 grupos serão solicitados para produção de vídeo também e terão que especificar para 
quem será direcionado o vídeo, com base em quais teorias Todas as etapas serão anotadas em 
um diário de campo que será analisado posteriormente.Todas as turmas deverão elaborar 
questões para serem aplicados entre elas, junto com um questionário que aplicarei para todas as 
turmas. 

Os autores das produções são responsáveis pelo conteúdo, pela origem do material e pela escrita do texto, sendo a Comissão 
Organizadora isenta de qualquer responsabilidade em caso de plágio ou descumprimento de normas éticas, legais, científicas e 
gramaticais dos trabalhos apresentados.

Ricardo Hasper

Organizador Sinopses - Cadernos PDE 2013

Tecnológico PDE

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

