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RESUMO 

 

A intenção deste trabalho é tornar conhecido para o público acadêmico, 
através de uma apresentação, o livro Caderno de Metodologias de Ensino 

e de Pesquisa de Sociologia. Este livro é fruto do trabalho de parceria 
entre o Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão de Sociologia da UEL 

(LENPES), o Colégio Estadual Altair Mongruel de Ortigueira – PR e o 
Programa Universidade Sem Fornteiras da SETI-PR. O grupo envolvido 

com o LENPES se dispôs a realizar diálogos com os professores e 
estudantes do colégio, buscando refletir coletivamente sobre as 

metodologias de ensino mais adequadas para a melhoria da educação e 
dos índices de desempenho no Ensino Fundamental e Médio. Trata-se de 

uma coleção de textos, artigos, planos de aulas, redações de estudantes 
do colégio, textos didáticos, descrições e relatórios de atividades, 

inspiradas nas atividades desenvolvidas com os alunos e profissionais da 
educação desse Colégio. O Caderno contempla as temáticas articuladas 

em ações de ensino, pesquisa e extensão. Esta publicação sintetiza 

diversas ações que tiveram como intenção entender e, também, diminuir 
as fronteiras entre a ciência e a escola, a pesquisa e o ensino, o campo 

acadêmico e o campo escolar, a licenciatura e o bacharelado, a teoria e a 
prática. 
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1. Introdução. 

 

A intenção deste trabalho é tornar conhecido para o público 

acadêmico, através de uma apresentação, o livro Caderno de 

Metodologias de Ensino e de Pesquisa de Sociologia. Este livro é fruto do 

trabalho de parceria entre o Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão de 

Sociologia da UEL (LENPES), o Colégio Estadual Altair Mongruel de 

Ortigueira – PR e o Programa Universidade Sem Fronteiras da SETI-PR. O 

grupo envolvido com o LENPES se dispôs a realizar diálogos com os 

professores e estudantes do colégio, buscando refletir coletivamente sobre 

as metodologias de ensino mais adequadas para a melhoria da educação e 

dos índices de desempenho no Ensino Fundamental e Médio. Como 

resultado desse diálogo e das atividades de pesquisa e extensão 

desempenhadas entre 2007 e 2009 foi produzido um livro didático que 

pretende não só descrever o caso específico, mas apresentar problemas 

pertinentes ao universo escolar e formas de lidar com eles.    

 

Trata-se de uma coleção de textos, artigos, planos de aulas, 

redações de estudantes do colégio, textos didáticos, descrições e 

relatórios de atividades, inspiradas nas atividades desenvolvidas com os 

alunos e profissionais da educação desse Colégio. O Caderno contempla as 

temáticas articuladas em ações de ensino, pesquisa e extensão. De um 

modo mais geral, esta publicação sintetiza diversas ações que tiveram 

como intenção entender e, também, diminuir as fronteiras entre a ciência 

e a escola, a pesquisa e o ensino, o campo acadêmico e o campo escolar, 

a licenciatura e o bacharelado, a teoria e a prática. 

 

2- Estrutura, temas abordados e resultados conquistados. 

 

O Caderno de Metodologias de Ensino e de Pesquisa de Sociologia 

apresenta uma estrutura com diversos textos, artigos, planos de aula e 

redações dos alunos do colégio. Entre outros motivos que permitiram esta 
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diversidade, destacamos aqui, a parceria entre a universidade (através do 

LENPES/UEL) e a escola (Colégio Estadual Altair Mongruel/ Ortigueira -

PR). Parceria que permitiu o envolvimento dos diversos agentes que 

fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, tanto no 

desenvolvimento das atividades, ou seja, na prática, quanto na elaboração 

de todo material que compõem o caderno, a teoria. Assim, professores da 

UEL e do colégio; alunos do ensino fundamental, médio e de graduação 

em ciências sociais; funcionários e pais de alunos participaram das 

atividades, seja na prática e/ou na teoria.  

 

A publicação deste encontro entre a universidade – tratando 

especificamente da licenciatura em Ciências Sociais – e a escola 

contempla: sessenta e um autores, entre professores do ensino superior, 

professores do ensino básico, graduandos em ciências sociais e alunos do 

Colégio Estadual Altair Mongruel.  

 

Estes trabalhos desdobram-se em quinze relatórios e resumos de 

atividades especiais e oficinas, entre eles destacamos: Atividades 

Culturais realizadas na I Jornada de Humanidades em 2008; Gincana 

Cultural: Memória, Patrimônio e Identidade; A educação como Vocação e 

a Ética da responsabilidade: A Paixão, a Serenidade e a Tolerância 

(Palestra destinada aos professores e funcionários) e Confecção de 

Materiais Pedagógicos  com Recursos Recicláveis. Vinte e cinco planos de 

aula para ensino fundamental, médio e para formação de professores.  

 

Também compõem o Caderno, dez redações dos alunos do 

Colégio Estadual Altair Mongruel, segue alguns títulos, representando 

todos os temas: “Meu  País”, “Construção: Problema ou Solução”, 

“Polêmica: Hidrelétrica de Mauá” e “Esperança”. Estas redações foram 

elaboradas pelos alunos do Colégio, sob a orientação da professora 

Guiomar Ferreira Kalçoviski. 
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No final do Caderno apresenta-se o livro ilustrado: A Estrada 

Boiadeira, escrito pelo professor Leniel H. Mercer, professor do Colégio 

que a partir da I Gincana Cultural teve a inspiração para escrever a 

história da estrada construída pelos pioneiros da região, a partir dos 

relatos de seu pai. 

 

Ainda, cento e onze fotos registram as atividades realizadas pelos 

de funcionários, alunos e professores. 

 

Fundamentando e reunindo todas essas atividades, o livro 

apresenta três artigos: 

 

1) Metodologias do Ensino de Sociologia na Educação Básica: 

Aproximações com os Fundamentos Pedagógicos, que aborda o problema 

das metodologias de ensino e suas consequências no cenário das 

desigualdades sócio-educacionais. Elaborado pela professora 

coordenadora do LENPES, Ileizi Luciana Fiorelli Silva. 

 

2) Desigualdades e Educação, trazendo reflexões sobre as 

consequências da desigualdade social no cotidiano escolar. Produzido pela 

diretora do Colégio, Cláudia Costa Cabral. 

 

3) As Percepções  Sociais de Estudantes do Ensino Médio de uma 

Pequena Cidade Paranaense: Uma Leitura Sociológica de Suas 

Experiências Vividas, no qual são analisadas as diversas percepções dos 

alunos acerca da realidade em que estão inseridos. Artigo de Maria José 

de Rezende, professora do departamento de Ciências Sociais da UEL.  

 

Os três artigos principais tratam de construir os fundamentos do 

projeto. No primeiro artigo da professora Ileizi Luciana Fiorelli Silva, 

Metodologia do Ensino de Sociologia na Educação Básica: Aproximações 

com os Fundamentos Pedagógico, a autora defende e exemplifica, através 
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dos relatos das atividades do projeto, que ao pensar os métodos e as 

práticas pedagógicas na escola, exercita-se a imaginação sociológica.  

 

Para finalizar ressalto que essa proposta 
pedagógica é interessante porque o método é 

um método que também influenciou a 
constituição do raciocínio ou da imaginação 

sociológica. Assim, ao operarmos a partir dele 

estamos, ao mesmo tempo, buscando 
desenvolver os conteúdos necessários para a 

imaginação sociológica dos alunos e 
exercitando nossa própria imaginação 

sociológica. (SILVA, p. 16, 2009)    
 

 
Depois de devidamente fundamentada a perspectiva da qual se 

parte, as atividades do projeto no colégio são relatadas. Especialmente os 

planos de aula para ensino fundamental, médio e para formação de 

professores. Vinte e cinco planos de aula para ensino fundamental, médio 

e para formação de professores são pensados no formato indicado por 

João Luiz Gasparin, no livro: “Uma didática para a pedagogia histórico-

crítica”. Estes planos de aula realizados em forma de palestras, 

apresentam-se seguindo os cinco passos que o autor indica: 

 

1. PRÁTICA SOCIAL INICIAL DO CONTEÚDO 

1.1. Conteúdo 

1.1. Vivência cotidiana do conteúdo 

a) O que os alunos já sabem sobre o conteúdo 

b) O que os alunos gostariam de saber a mais 

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 

2.1. Discussão sobre problemas significativos   

2.2. Dimensões do conteúdo a serem trabalhadas 

Conceitual/ cientifica   

Histórica  

Econômica  
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Social   

Política 

Legal 

Ideológica  

Filosófica  

Religiosa  

Ética  

 

3. INSTRUMENTALIZAÇÃO 

3.1. Ações didático-pedagógicas 

3.2. Recursos Humanos e materiais 

 

4. CATARSE 

4.1. Síntese Mental do aluno 

4.2. Expressão da síntese 

 

5. PRÁTICA SOCIAL FINAL 

5.1. Nova postura prática 

5.2. Ações dos alunos 

 

Ainda em cada plano, consta uma avaliação dos resultados 

redigida por cada professor autor como um sexto passo dentro dos cinco 

estágios da proposta pedagógica de Gasparin. 

 

A Prática Social Inicial consiste no primeiro passo do diálogo que 

o professor mediará entre os alunos e os conhecimentos, pois nessa fase 

o professor deve buscar compreender as práticas sociais dos sujeitos do 

conhecimento, os alunos. É a fase primordial de mobilização dos jovens 

para a aprendizagem e construção do conhecimento. Nesse momento é 

importante anotar registrar o estado de compreensão e de conhecimento 

dos alunos sobre o conteúdo. Concomitante a isso verificar o que os 

alunos gostariam de saber, quais suas dúvidas e questionamentos, pois 
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elas desafiarão os professores e os alunos a ultrapassar o cotidiano, o 

imediato, o aparente.  

 

A Problematização é o segundo passo em que se inicia o trabalho 

com o conteúdo sistematizado, é o momento da transição entre a prática 

e a teoria, entre o fazer cotidiano e o conhecimento elaborado. Na origem 

de todo conhecimento está colocado um problema, oriundo de uma 

necessidade e o processo de busca para solucionar as questões em estudo 

é o caminho que predispõe o espírito do educando para a aprendizagem 

significativa, quando se levantam situações problemas que estimulam o 

raciocínio. O professor deverá fazer o questionamento da prática social e 

do conteúdo escolar, encaminhando a discussão no sentido de torná-la 

mais compreensível para o aluno. Nesse momento discute-se as razões 

pelas quais os estudantes devem aprender o conteúdo, não por si mesmo, 

mas pelas necessidades sociais. Aqui, os estudantes devem estar 

mobilizados pelos conteúdos contextualizados e, portanto, 

problematizados.   

 

Dessa primeira visão, partindo para a Instrumentalização, o 

professor trabalhará para “confrontar os sujeitos da aprendizagem e os 

alunos, com o objeto sistematizado do conhecimento – o conteúdo” 

(GASPARIN, 2002, p.51). Como mediador social do conhecimento 

científico, o professor deverá preparar cuidadosamente os conteúdos 

conectados à realidade social dos alunos e aos conhecimentos científicos 

do objeto de estudo das aulas. Deverá manter os alunos mobilizados 

diante dos problemas levantados e para isso terá que indicar caminhos, 

posicionar-se diante dos conteúdos, sendo fiel ao campo científico e ao 

acúmulo de saberes existente até o momento das aulas. Nessa fase, o 

professor procederá a análise e  definirá para cada conteúdo, as 

categorias, as dimensões a serem trabalhadas, as ações e os recursos. 

Tudo isso deverá estar em níveis que desafiem os alunos para além da 

prática social inicial e da problematização.  
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Como forma de avaliação do que foi possível apreender e 

elaborar pelo aluno diante das três primeiras fases da unidade, torna-se 

fundamental desafiar o aluno a elaborar sínteses.  

 
A Catarse consiste na operação de síntese do 

cotidiano e do científico, do teórico e do 
prático a que o educando chegou, marcando 

sua nova posição em relação ao conteúdo e à 
forma de sua construção social e sua 

reconstrução na escola. É a expressão teórica 
dessa postura mental do aluno que evidencia a 

elaboração da totalidade concreta em grau 
intelectual mais elevado de compreensão. 

Significa, outrossim, a conclusão, o resumo 

que ele faz do conteúdo aprendido  
recentemente. É o novo ponto teórico de 

chegada; a manifestação do novo conceito 
adquirido (GASPARIN, 2002, p.128) 

 

Isso se manifestará em redações, dissertações, elaborações de 

tabelas, gráficos, pesquisas e resultados, elaboração de novos problemas 

e questões (teorizados), cartazes, maquetes, dramatizações, 

experimentos, entre outros.   

 

A Prática Social Final é a nova maneira de 

compreender a realidade e de posicionar-se 

nela, não apenas em relação ao fenômeno, 
mas à essência do real, do concreto. É a 

manifestação da nova postura prática, da nova 
atitude, da nova visão do conteúdo no 

cotidiano. É, ao mesmo tempo, o momento da 
ação consciente, na perspectiva da 

transformação social, retornando à Prática 
Social Inicial, agora modificada pela 

aprendizagem (GASPARIN, 2002, p.147). 
 

 

A opção pela padronização dos planos de aula sob essa 

orientação se deu porque, compreendemos que: a interdisciplinaridade 

pressupõe a existência das disciplinas escolares; as disciplinas são 

constructos históricos, produto da maneira pela qual o conhecimento é 
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produzido; as disciplinas constituem-se como campos do conhecimento – 

científico, artístico e filosófico.  E, por isso, ela busca a integração entre os 

saberes a partir de novas maneiras de se trabalhar os conteúdos 

curriculares; quer a aproximação das disciplinas e seus referenciais 

conceituais para a explicação de um determinado conteúdo; quer ampliar 

o conhecimento do aluno sobre aquele conteúdo e lança um olhar político 

sobre a sociedade, sobre a educação, sobre o currículo e sobre as 

disciplinas. 

 

Nesse sentido, a pedagogia histórico-crítica traz uma contribuição 

para os procedimentos didáticos que sejam coerentes com essas 

concepções de currículo e de conhecimento.  

 

O livro é de autoria de 61 pessoas, entre professores do ensino 

superior, professores do ensino básico, graduandos em ciências sociais e 

alunos do Altair Mongruel. O que se pode dizer a respeito dos temas das 

mais diversas produções encontradas no livro, é que todos estão 

pensando, ou servem de reflexão sobre os problemas do universo escolar.  

 

Desde a sua publicação, o livro tem sido usado como material de 

apoio ao ensino de Sociologia no Ensino Médio por muitos professores, em 

geral ex-alunos do Curso de Ciências Sociais da UEL, que atuam nas  

escolas  da rede pública do NRE/Londrina e do NRE/Telêmaco Borba. Os 

retornos vêm sendo bastante positivos. Outra premissa importante é não 

só enxergar, como consolidar práticas que valorizem os professores da 

Educação Básica  como intelectuais, produtores de conhecimento na 

escola. O Caderno de Metodologia pretendeu ser a materialização dessa 

prática exercida sobre com e em prol da potencialização das propostas e 

dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais da educação nestas 

entidades públicas parceiras. 
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