
SO
CI

OL
OG

IA



As Sinopses fazem parte da Série Cadernos PDE - "Os Desafios da Escola Pública Paranaense na 

perspectiva do Professor PDE" da Turma 2016. 

É permitida a reprodução total ou parcial desta obra, desde que seja citada a fonte. Tal produção esta 

especificamente vinculada às atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. 

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. 

 

Organizadores das Sinopses - Cadernos PDE 2016 

 
 
 
 
 

Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais 
Eziquiel Menta 

 
 

Coordenação de Articulação Acadêmica 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 

Gilian Cristina Barros 
 
 

Organizadores 
Volume I  -  Artigos:  ISBN 978-85-8015-093-3 

Ricardo Hasper 
Gilian Cristina Barros 

Claudia Cristina Muller 
 
 

Volume II  -  Produções Didático-Pedagógicas:  ISBN 978-85-8015-094-0 
Ricardo Hasper 

Eliane Cristina Depetris 
Irlene Aparecida de Paula 

 
 

Coordenação de Produção Multimídia 
Carina Skura Ribeiro 

 
 

Coordenação de Educação a Distância e Web 
Monica Bernardes de Castro Schreiber 

 
 

Bibliotecária - SEED 
Rita de Cássia Teixeira Gusso CRB-9./647 

 
 

Produção Técnica SEED 
Organização - Ricardo Hasper / Irlene Aparecida de Paula 

Diagramação - Fernanda Serrer 
Programação - Rodrigo Mendes 

 
 

Equipe Técnica CELEPAR 
Priscilla Machado, Eduardo Iwersen, Luis Rafael Lang e Jônathas Mikosz de Moura 

 

 



Disciplina / Área: SOCIOLOGIA 
 
Professor PDE: EVA MARIA DE ANDRADE OKAWATI 
Orientador: Renata Schlumberger Schevisbiski - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS 
10.639/03 E 11.645/08 NO COLÉGIO ESTADUAL VICENTE RIJO - LONDRINA 
Tema: Cultura e sociabilidades 
Palavras-chave: Equipe Multidisciplinar, Educação, Étnico-racial, Interdisciplinaridade, 
Resumo: Este artigo apresenta algumas reflexões sobre a atuação da Equipe Multidisciplinar, no 
que se refere à implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08, no âmbito do Colégio Estadual 
Vicente Rijo, situado em Londrina, Paraná. Tem como objetivo principal analisar, discutir e avaliar 
o papel desta equipe quanto a implementação dessas leis, as dificuldades em realizar um trabalho 
interdisciplinar, além de propor ações que promovam avanços para uma efetiva educação das 
relações étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. 
Também apresenta os resultados de pesquisa desenvolvida em 2016 e 2017, por meio do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, na Universidade Estadual de Londrina. Além 
de apresentar as contribuições dos participantes dos encontros com professores ocorridos neste 
colégio, advindas das ações de inserção do projeto na escola, também denominado Projeto de 
Intervenção Pedagógica, realizado por meio de Produção Didática sobre a temática em questão. 
Também considera as contribuições a partir das discussões realizadas no Grupo de Trabalho em 
Rede - GTR, do qual participam professores da rede estadual do Paraná, além disso, inclui 
pesquisas a partir do Projeto Político Pedagógico - PPP, dos planos de trabalho docente, 
conhecido como planejamento e dos registros de classe dos professores. Como resultado desta 
pesquisa concluiu-se que a equipe Multidisciplinar representa um espaço importante de debates e 
contribui para implementação das Leis 10.649/03 e 11.645/08, no entanto, ainda é preciso muitos 
avanços para sua real efetivação. 

 

 
Disciplina / Área: SOCIOLOGIA 
 
Professor PDE: EVA MARIA DE ANDRADE OKAWATI 
Orientador: Renata Schlumberger Schevisbiski - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS 
10.639/03 E 11.645/08 NO COLÉGIO ESTADUAL VICENTE RIJO - LONDRINA 
Tema: Cultura e sociabilidade 
Palavras-chave: Educação, Equipe Multidisciplinar, Étnico-racial 
Resumo: Este projeto a ser implementado com os participantes da Equipe Multidisciplinar, trata 
sobre os desafios e possibilidades dessa equipe no Colégio Estadual Vicente Rijo. Tem como 
objetivo analisar e discutir o papel da Equipe Multidisciplinar no contexto de implementação das 
leis 10639/03 e 11.645/08 e propor ações que promovam avanços para uma educação que 
respeite e valorize a diversidade étnico-racial. Tal estudo justifica-se pelo fato de que a questão 
da implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08, tem me preocupado bastante nos últimos 
anos. Considero que ao longo deste tempo, desde a aprovação dessas leis, mesmo com todas as 
possibilidades de formação dos professores sobre a questão é perceptível a resistência de 
colegas de trabalho em tratar dos temas em questão. 
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Disciplina / Área: SOCIOLOGIA 
 
Professor PDE: JOSSYARA APARECIDA FREITAS DE SOUZA 
Orientador: Zuleika de Paula Bueno - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O LUGAR DA ANTROPOLOGIA TAMBÉM É NA ESCOLA: leitura de contos literários para 
uma experiência antropológica na Educação Básica 
Tema: Ensino de Sociologia - O ensino escolar da Sociologia, suas possibilidades e 
potencialidades teóricas e pedagógicas. 
Palavras-chave: Ensino de Sociologia, Leitura de Contos Literários, Exercício Etnográfica, 
Imaginação Sociológica 
Resumo: O trabalho desenvolvido ao longo do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE/PR), objetivou fomentar a discussão acerca do ensino da Antropologia na Educação Básica 
e implementar uma prática pedagógica a fim de promover uma experiência antropológica a partir 
da leitura de contos literários e do exercício etnográfico. Com isso, buscou-se despertar nos 
estudantes uma nova forma de pensar as práticas sociais, a partir da formação de um repertório 
teórico e conceitual que resignifique a sua consciência prática por meio da consciência discursiva 
e assim promover uma reflexão que parta da biografia particular para questões mais amplas da 
sociedade desenvolvendo com isso a Imaginação Sociológica. A atividade de leitura dos contos 
foi conduzida por meio da Abordagem Discursiva da Linguagem que compreende o texto como 
um espaço capaz de revelar algo que, num primeiro olhar, não é visível. Desse modo, os contos 
foram utilizados como um campo a ser investigado e o fato literário observado similarmente a um 
fato etnográfico. A referida prática pedagógica foi implementada no Colégio Estadual Dr. Gastão 
Vidigal, município de Maringá, com os estudantes da terceira série do Ensino Médio. 

 

 
Disciplina / Área: SOCIOLOGIA 
 
Professor PDE: JOSSYARA APARECIDA FREITAS DE SOUZA 
Orientador: Zuleika de Paula Bueno - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O lugar da Antropologia também é na escola: leitura de contos literários para uma 
experiência antropológica na Educação Básica 
Tema: Ensino de Sociologia - O ensino escolar da Sociologia, suas possibilidades e 
potencialidades teóricas e pedagógicas. 
Palavras-chave: Experiência antropológica, Educação Básica, Leitura, Contos Literários, 
Resumo: Esta produção didática pedagógica tem como objetivo fomentar a discussão acerca do 
ensino da Antropologia na Educação Básica e programar uma prática metodológica que visa 
desenvolver uma experiência antropológica a partir da leitura de contos literários. A atividade de 
leitura será conduzida pela perspectiva da Abordagem Discursiva da Linguagem por se aproximar 
da intenção em tratar o texto como um campo a ser investigado a fim de, revelar algo que não é 
visível em um primeiro olhar. Fora isso, será apresentado os elementos básicos desse gênero 
literário (Conto). Para tal propósito, o fato literário será observado similarmente a um fato 
etnográfico. A partir desse exercício, que vai fornecer aos estudantes uma ampliação do 
repertório conceitual, espera-se que eles possam ter autonomia para analisarem discursivamente 
o mundo social em que estão inseridos, sobretudo, suas ações sociais, resignificando-as; Em 
suma, poder provocar uma intensificação do olhar, para que possam ver para além do literal ou da 
forma como estão habituados. 
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Disciplina / Área: SOCIOLOGIA 
 
Professor PDE: WILLIAN JOEL MONTEIRO 
Orientador: Roberto Biscoli - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DOS GRUPOS DO FACEBOOK COMO COMPLEMENTO PEDAGÓGICO NO 
ENSINO DE SOCIOLOGIA 
Tema: Ensino de Sociologia 
Palavras-chave: Redes Sociais, Facebook, Práticas Escolares, Ensino de Sociologia 
Resumo: Com a criação e o crescimento vertiginoso da Internet, o mundo se uniu por meio das  
teias  da informação; informações são trocadas, transações comerciais são feitas, pessoas 
situadas em pontos extremos do globo se comunicam; tudo isso em tempo real. Ela mudou 
profundamente a nossa sociedade, está transformando o próprio tecido social. Um exemplo 
marcante são as redes sociais, ambientes virtuais que se interligam com a vida dos indivíduos, 
criando novas formas de interação, na interpretação do mundo atual. Já que as redes sociais 
fazem parte do cotidiano da maioria dos alunos, espaço de interação e compartilhamentos dos 
mais variados tipos de mídias. É fundamental utilizar esse ambiente como ponte entre a teoria e a 
realidade dentro do processo de ensino aprendizagem. O campo de pesquisa utilizado foi a 
função grupos da rede social Facebook, e o conteúdo estruturante Cultura. A implementação do 
projeto foi realizada com alunos segundo ano do ensino médio e normal do Colégio Estadual Eron 
Domingues do município de Marechal Cândido Rondon no Paraná; totalizando 90 discentes. O 
projeto teve um bom retorno, a principal dificuldade que surgiu foi o exercício de realizar 
comentários inovadores nas postagens dos colegas. A grande maioria dos alunos realizou todas 
as atividades propostas. Nos feedbacks em sala de aula 90% dos alunos aprovaram a realização 
de atividades na rede social. 

 

 
Disciplina / Área: SOCIOLOGIA 
 
Professor PDE: WILLIAN JOEL MONTEIRO 
Orientador: Roberto Biscoli - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DOS GRUPOS DO FACEBOOK COMO COMPLEMENTO PEDAGÓGICO NO 
ENSINO DE SOCIOLOGIA 
Tema: Ensino de Sociologia 
Palavras-chave: Redes Sociais, Facebook, Práticas Escolares, Ensino de Sociologia 
Resumo: Com a criação e o crescimento vertiginoso da Internet, o mundo se uniu através das  
teias  da informação; informações são trocadas, transações comerciais são feitas, pessoas 
situadas em pontos extremos do globo se comunicam; tudo isso em tempo real. Ela mudou 
profundamente a nossa sociedade, está transformando o próprio tecido social. Um exemplo 
marcante são as redes sociais, ambientes virtuais que interligam-se com a vida dos indivíduos, 
criando novas formas de interação, na interpretação do mundo atual. Já que as redes sociais 
fazem parte do cotidiano da maioria dos alunos, espaço de interação e compartilhamentos dos 
mais variados tipos de mídias. Seria interessante utilizar esse ambiente como ponte entre a teoria 
e a realidade dentro do processo de ensino aprendizagem. O campo de pesquisa será a função 
grupos da rede social Facebook, composta por alunos da 2ª série do Ensino Médio, Manhã e 
tarde e Normal; do Colégio Estadual Eron Domingues, do município de Marechal Cândido 
Rondon. 
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Disciplina / Área: SOCIOLOGIA 
 
Professor PDE: WILSON EGER 
Orientador: Gustavo Biasoli Alves - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Construção da Identidade dos Estudantes da EJA: Motivos para o Ingresso e Abandono 
Escolar 
Tema: Mercado, trabalho e consumo 
Palavras-chave: Trabalho, educação, sucesso 
Resumo: Considerando a escola como espaço de socialização dos saberes necessários a 
produção da vida material e intelectual da sociedade, nossos estudos se voltaram para a 
construção da identidade do estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em especial 
compreender a relação intermitente de ingresso e abandono dos estudos. Levando em 
consideração as variáveis que originaram a pesquisa buscamos identificar alguns motivos que os 
levam a esse comportamento. 

 

 
Disciplina / Área: SOCIOLOGIA 
 
Professor PDE: WILSON EGER 
Orientador: Gustavo Biasoli Alves - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Relação Entre Educação e Trabalho 
Tema: Mercado, trabalho e consumo 
Palavras-chave: Trabalho, Educação, Ingresso, Abandono, Motivação 
Resumo: Durante anos com a experiência de professor da disciplina de sociologia venho 
percebendo um alto índice de ingresso de estudantes no ensino médio, ao mesmo tempo um 
elevado número de abandonos antes de concluir o estudo da disciplina ou do curso por turma, me 
pergunto sempre quais são as causas? Compreender quais aspectos relacionados ao trabalho 
motivam o ingresso e o abandono escolar de jovens e adultos do ensino médio do CEEBJA - 
Toledo - PR? O que fazer para garantir a permanência e o sucesso escolar dos estudantes que 
fazem sua matricula? Identificar alguns motivos que levam os nossos estudantes a ingressar e 
abandonar novamente os estudos. Pesquisa e leitura bibliográfica, livros e artigos que 
fundamentam a relação entre educação e trabalho de jovens e adultos. Pesquisa de documental, 
quantitativa e qualitativa por amostragem de dados referentes aos livros de registro de classe. 
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