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 RESUMO 
 

Os projetos de Extensão do Departamento de Ciências Sociais da UEL: 
“Semanas de Sociologia nas Escolas da Rede Pública,” GEEMAS (Grupos 

de Estudos e de Extensão de Materiais Didáticos de Sociologia), LENPES 

(Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão) LEAFRO (Laboratório de 
Estudos Afro-brasileiros e de Relações Raciais), Diálogos com o Patrimônio 

Cultural e a Memória Coletiva, Programa IPAC, criaram bases para 
estreitar o encontro entre a universidade e as escolas de rede pública. 

Tais trabalhos têm resultado em uma produção rica e criativa de 
conteúdos, temas de pesquisa, alternativas metodológicas e didáticas. No 

Colégio Estadual Professor Francisco Villanueva, em Rolândia Paraná, está 
sendo possível a aproximação entre universidade e escola, pois os 

professores do Ensino Fundamental e Médio acolheram as propostas dos 
projetos. O ideal é que estas Semanas Temáticas nasçam realmente nas 

escolas, a partir dos temas de interesses dos alunos e dos professores de 
Sociologia. Nossa intenção, neste evento, é apresentar como ocorreram 

estas semanas temáticas neste Colégio Estadual em específico, contar os 
desafios na organização das atividades e demonstrar que estratégias 

teóricas, didáticas ou metodológicas vêm sendo pensadas pelos projetos, 

sobretudo o projeto “Semanas”, para enriquecer e assessorar os trabalhos 
dos professores de Sociologia do Ensino Médio. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sociologia, Ensino Médio, Escolas Públicas. 
 

 

                                                 
8
 Aline Graziele Rodrigues de Sales Borges é graduanda do Curso de Ciências Sociais pela Universidade 

Estadual de Londrina, participante do Projeto LENPES – Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão de 

Sociologia e do Projeto Semanas de Sociologia nas Escolas da Rede Pública. 
9
 Jéssica Josiane Schmidt é graduanda do Curso de Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, 

participante do Projeto LENPES – Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão de Sociologia. 
10

Wesley Sanches Moreira é graduando do Curso de Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, 

participante do Projeto LENPES – Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão de Sociologia. 
11

 Professora de Metodologia do Ensino de Sociologia, na Universidade Estadual de Londrina e coordenadora do 

Projeto LENPES – Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão de Sociologia. 

 



 76 

INTRODUÇÃO 

 

As Semanas de Humanidades do Colégio Estadual Professor 

Francisco Villanueva estão inseridas em um conjunto de ações que 

objetivam promover a sensibilização em relação a importância da 

Sociologia na educação básica. Deste modo, percebendo sua importância, 

procuramos contextualizar o Projeto Semanas na trajetória histórica da 

disciplina no Ensino Médio, bem como nos trabalhos desenvolvidos em 

Londrina para alcançar este objetivo. 

 

Também foi abordada, ainda que brevemente, a história do 

colégio, as características de sua localização e dos alunos que o compõem. 

Elencamos também algumas atividades realizadas na instituição, que 

somadas às iniciativas das Semanas de Humanidades procuram despertar 

nos alunos uma consciência mais crítica da realidade social. 

 

Estas Semanas resultam de alguns trabalhos que datam de antes 

da resolução de agosto de 2007. São conquistas de um grupo de 

professores e alunos do Departamento de Ciências Sociais, da 

Universidade Estadual de Londrina – UEL, que formaram o Laboratório de 

Ensino de Sociologia – LES e o Grupo de Apoio ao Ensino de Sociologia – 

GAES, para desenvolver um trabalho em prol da inserção da Sociologia na 

Educação Básica e para auxiliar os professores da disciplina com 

metodologias de ensino pertinentes a realidade educacional e a formação 

de jovens e adolescentes.  

 

Seguindo a mesma linha do LES e do GAES, outros projetos de 

extensão do Departamento de Ciências Sociais da UEL exercem trabalhos 

importantes para o desenvolvimento do ensino de Sociologia. São eles: 

Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão – LENPES; Semanas de 

Sociologia nas Escolas da Rede Pública; e Grupos de Estudos e de 

Extensão de Materiais Didáticos de Sociologia – GEEMAS. Existem ainda 
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os projetos parceiros como o Laboratório de Estudos Afro-brasileiros e de 

Relações Raciais - LEAFRO, Diálogos com o Patrimônio Cultural e a 

Memória Coletiva e o Programa IPAC. 

 

1. A SOCIOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Para que a disciplina de Sociologia permaneça no currículo da 

Educação Básica, muitos desafios vêm sendo enfrentados. Em Londrina - 

Paraná, esse trabalho teve início a partir de 1983 durante os debates para 

a reformulação do currículo do 2º grau (hoje, Ensino Médio). 

 

Na conclusão da Proposta de Reestruturação do 2º grau, já em 

1988, ficou estabelecido que as escolas decidissem se a disciplina de 

Sociologia e também a de Filosofia entrariam ou não na grade curricular. 

Auxiliou decisivamente na opção adotada por muitas escolas do 

NRE/Londrina, o trabalho pioneiro da Profª. Lesy Correa, do Departamento 

de Ciências Sociais da UEL, que com poucos recursos de transporte e de 

materiais, percorria todas as escolas públicas da região, conversando com 

diretores, professores, alunos do Ensino Médio e membros da equipe 

pedagógica, para convencê-los e orientá-los acerca da relevância da 

inserção desta disciplina na formação dos adolescentes e jovens. 

 

Sem encarar de frente a discussão sobre toda a luta pela 

introdução definitiva da Sociologia nos programas de Ensino Médio e sem 

nomear o número significativo de agentes que possibilitaram esta vitória, 

basta aqui apenas lembrar que somente com a Resolução de 16 de agosto 

de 2007, conseguida com muitas batalhas, principalmente dos professores 

participantes do Sindicato dos Sociólogos, tornou-se obrigatório o ensino 

de Sociologia e de Filosofia nos três anos do Ensino Médio. 

 

A incerteza da permanência da Sociologia na Educação Básica 

que se estendeu desde a década 1980 até os anos 2000 gerou algumas 
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conseqüências. Lima, Ferreira e Orticelli (2007) apontam uma delas: a 

falta de perspectiva de atuação dos alunos de Ciências Sociais, com 

habilitação em Licenciatura. 

 

Com a Resolução de 2007 - certamente um marco histórico na 

luta pela permanência da Sociologia na formação de jovens e adolescentes 

– cabe a reflexão acerca da formação inicial e continuada dos professores. 

Pois, se antes havia desmotivação à profissão, hoje há uma demanda, não 

apenas de profissionais, mas principalmente de capacitação e 

aperfeiçoamento. E é neste sentido que os projetos de extensão do 

Departamento de Ciências Sociais da UEL, engajados nesta área, 

procuram trabalhar. 

 

Lima, Ferreira e Orticelli (2007) afirmam que o motivo para 

continuar a luta pela melhoria do trabalho dos professores de Sociologia 

no Ensino Médio, vem da crença de que é essencial que a Sociologia se 

consolide na formação dos alunos. 

 

A função da Sociologia na Educação Básica já foi apontada por 

alguns autores. Florestan Fernandes afirma que “proporcionaria a 

formação de personalidades mais aptas à participação política” (apud 

LIMA, FERREIRA E ORTICELLI, 2007). Celso S. Machado explica que; 

 

O ensino de Sociologia permite aos 
educandos a compreensão da sociedade 

brasileira de hoje, não como realidades 
soltas, justapostas ou estéries, mas como 

totalidade, em seu funcionamento e 

contradições, complexa, mas não 
incompreensível, com uma história 

passada, mas também com sua lógica 
atual de funcionamento. Permite-lhes 

apreensão efetiva, ainda que em nível 
médio, de um corpo conceitual mínimo de 

análise dessa sociedade, não de modo 
descritivo, fotográfico ou factual, mas de 

modo mais crítico, científico, penetrante 
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(apud LIMA, FERREIRA e ORTICELLI, 
2007, p.5). 

 

Enfim, “não podemos pensar na formação do professor de 

Sociologia para o Ensino Médio, sem reconhecer que devemos dotá-lo de 

instrumentos, técnicas e conhecimentos que o permita intervir na 

realidade escolar sem perder de vista a concepção do que é ser jovem e 

ser adolescente hoje” (LIMA, FERREIRA E ORTICELLI, 2007). 

 

 

2. SEMANAS DE SOCIOLOGIA E HUMANIDADES DO COLÉGIO 

ESTADUAL PROFESSOR FRANCISCO VILLANUEVA 
2.1 Um traçado rápido, um esboço da história do Colégio Profº 

Francisco Villanueva e suas características sociológicas. 
 

O colégio Estadual Professor Francisco Villanueva foi construído 

em 1960. Era situado na Rua Saguaragi, s/n. Desde então passou a ter 

vários nomes: Grupo Escolar Vila Oliveira, Unidade Escolar Vila Oliveira. 

Mas em 1975 foram inauguradas as novas instalações, passando a 

denominar-se Unidade Escolar Professor Francisco Villanueva, situando-se 

na Rua Iracema, nº 266.  

 

Em 1983 passa a se chamar Escola Estadual Professor Francisco 

Villanueva – oferecendo o ensino de 1º e 2º graus. Em 1989 passa-se por 

mudança no nome de escola para Colégio Estadual Professor Francisco 

Villanueva e, finalmente, em 1998 passa a se chamar Colégio Estadual 

Professor Francisco Villanueva - Ensino Fundamental e Médio, o que se 

permanece até os dias atuais. 

 

O colégio, que é público, fica localizado na periferia da cidade, 

portanto uma região carente economicamente, apesar de ter uma 

concentração comercial forte, com grande movimentação de pessoas e 

serviços.  
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Há uma vasta oferta de serviços em torno do local, como: 

supermercados, lojas, farmácias, lan houses, padarias, um posto de 

saúde, e etc. Mas a maioria dos moradores da região pode ser classificada 

como pessoas da classe proletária, pois trabalham principalmente nas 

indústrias da cidade como operários. 

 

O olhar que se tem do colégio é compatível com a aparência da 

região. Apesar da reforma em 2005, o colégio ainda apresenta alguns 

problemas estruturais. Mas apesar de todas as dificuldades, fisicamente o 

colégio se apresenta como um local limpo e agradável e com boa 

circulação de ar. Outra qualidade observada é a presença de uma ótima 

organização pedagógica e administrativa.  

 

O Colégio Estadual Professor Francisco Villanueva tem 

aproximadamente 1700 alunos entre os períodos matutino, vespertino e 

noturno. A maioria dos alunos trabalhava ou trabalha. Ainda assim, com 

certas dificuldades, os alunos conseguem se organizar em associações. 

Por exemplo, no colégio há um Grêmio Estudantil muito atuante e 

reivindicativo, no qual os alunos demonstram uma postura politizada, e 

preocupações bastante pertinentes com o cotidiano, apesar da pouca 

idade.  

 

Sem dúvidas, um caso singular de organização e de participação 

política pode ser visto neste fato, se compararmos com outros colégios 

públicos da região onde também desenvolvemos atividades dos projetos 

de extensão do Departamento de Ciência Sociais. Entre os trabalhos do 

Grêmio há a organização de um jornal bimestral, com informações do 

colégio, entrevistas, entretenimento, etc., que é distribuído para o 

restante dos estudantes. Este jornal vem sendo incentivado especialmente 

pelo professor de Língua Portuguesa Marcelo Acri, um educador bastante 

comprometido com a qualidade do ensino neste colégio. 
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  Há no colégio um grupo de estudos contra a Homofobia que 

conscientiza os alunos contra a discriminação sexual, racial e social. Este é 

outro exemplo de organização associativa muito pertinente nesta 

realidade escolar atual. Entre outros, fazem parte da organização deste 

projeto uma professora de Sociologia, uma professora de História, um 

professor de Artes e uma professora de Matemática. 

 

O Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão – LENPES, na sua 

segunda fase (2010), passou a trabalhar em parceria com o Colégio 

Estadual Professor Francisco Villanueva, procurando levar a Sociologia até 

o colégio de formas diferenciadas, trabalhando pela melhoria do ensino da 

disciplina e apoiando a instituição nas diversas iniciativas para o 

melhoramento do rendimento escolar. 

 

Nesta escola a disciplina de Sociologia é ministrada neste 

momento por dois professores formados na UEL: Profª. Silvia C. Longuin 

Motta e Prof. Gregório Fominski. Ambos tem se empenhado decisivamente 

na atualização de boas práticas de ensino desta disciplina no colégio. Os 

mesmos são responsáveis pelo fomento das Semanas Temáticas que tem 

ocorrido na escola. Há, por conta do trabalho destes professores, e de 

outros que os precederam, um respeito muito grande pela disciplina nesta 

instituição; algo visível quando conversamos sobre isso com os 

professores das demais áreas do conhecimento. 

 

O colégio, junto com o projeto de Extensão LENPES, fez uma 

parceria com a Fábrica de Teatro do Oprimido. Esta oferece oficinas de 

teatro para os alunos com temas que os próprios alunos escolheram, 

relacionando-os com os seus problemas e dúvidas do cotidiano.  O projeto 

Teatro do Oprimido nas Escolas tem feito muitos trabalhos em parceria 

com os projetos LENPES, GEEMAS e SEMANAS. Dentre muitas, uma 

atividade de destaque deste projeto, junto aos professores do Colégio 
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Villanueva tem sido no Curso de Formação Continuada, que ocorre no 

CAC,  neste município, idealizado pela Profª. Sílvia Motta. 

 

A partir da parceria com o LENPES, o Colégio Villanueva procura 

levar suas experiências para outros colégios da região, propondo uma 

troca de experiências entre os colégios e o desenvolvendo de novas 

metodologias de ensino.  A título de exemplo, podemos lembrar uma 

atividade realizada por professores e alunos do Grêmio desta escola no 

Colégio Polivalente de Londrina, em maio deste ano. Estes vieram até o 

Colégio Polivalente para narrarem/analisarem suas experiências na 

organização do movimento estudantil na escola. Os alunos do Colégio 

Estadual Prof. Francisco Villanueva ministraram cursos para os docentes e 

entraram nas salas para realizarem diálogos com os alunos do Ensino 

Fundamental e Médio acerca destas questões. 

 

2.2 AS SEMANAS DE SOCIOLOGIA E AS JORNADAS DE 

HUMANIDADES 
 

O projeto LENPES, junto com as escolas, está desenvolvendo 

novos métodos de ensino de Sociologia, que são postos em prática pelos 

colaboradores, bolsistas e professores orientadores. Assim não é o colégio 

que se adapta à Sociologia, mas a disciplina que se adapta a realidade da 

escola e, desta forma, está despertando o interesse dos alunos pela nova 

matéria. “É nesse contexto que estamos tentando construir a disciplina de 

Sociologia, criando orientações para o seu ensino, buscando recursos 

teóricos e práticos, lutando pelas condições de trabalho e de formação de 

professores.” (SILVA, Ileizi, 2009:66). 

 

Um exemplo desse interesse dos alunos pode ser visualizado nas 

Semanas Sociologia e Jornada de Humanidades, que no próprio colégio 

Villanueva já vai para o terceiro ano. Nelas, os próprios alunos estão 

desenvolvendo temas para apresentar para seus colegas em sala de aula. 

Muitas destas iniciativas partem de pequenos trabalhos de pesquisa, 
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orientados pelos estagiários durante as aulas regulares na escola e 

propostos pela Profª. Sílvia Motta. 

 

As Semanas de Sociologia e Jornada de Humanidades também 

contam com o apoio de um grupo de professores e de alunos do 

Departamento de Ciências Sociais da UEL, especialmente do Projeto de 

Extensão, cadastrado na PROEX, que leva  um nome parecido com o do 

evento “Semanas de Sociologia nas escolas da Rede Pública”. 

 

Este projeto é continuidade de antigos trabalhos de extensão que 

já estavam sendo realizado pelos projetos “A reimplantação da Sociologia 

no Segundo Grau” (iniciado em 1994 e encerrado e 1997) e “A Sociologia 

no Ensino Médio, conteúdos e Metodologias: assessoramento aos 

professores e alunos do 4º Núcleo de Ensino de Londrina”, (iniciado em 

1998 e encerrado em 1999) pelos professores da área de Metodologia de 

Ensino e de Estágio Supervisionado no Departamento, especialmente as 

professoras Lesy Correa e Ileizi Luciana Fiorelli Silva.     

 

As intenções do projeto desde o início eram de conscientizar e 

enfatizar a importância da Sociologia no currículo do Ensino Médio, como 

também auxiliar o professor da disciplina de Sociologia a superar as 

dificuldades relacionadas às especificidades dessa ciência, levando para as 

escolas propostas e metodologias adequadas à fase da aprendizagem de 

jovens e adolescentes. A postura interdisciplinar, porém com olhar 

profundo sobre a especificidade das Ciências Sociais, eram marcas destes 

projetos. As Semanas de Sociologia e as Jornadas de Humanidades vêm 

tentando seguir muitos destes objetivos, já postos pelo LES e pelo GAES, 

mesmo agora estando diante de um novo contexto histórico, onde a 

disciplina já se prefigura nas três séries do Ensino Médio em grande parte 

das escolas do NRE de Londrina. 
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A As Semanas de Sociologia e as Jornadas de Humanidades tem 

como papel fundamental auxiliar para o alcance da qualidade do Ensino 

Médio, desenvolvendo junto aos jovens a crítica e a reflexão, intenções 

que não podem ser abandonadas por docentes de qualquer área, mas que 

se tornam quase obrigações do profissional que ministra esta 

especificidade do saber. E, além disso, a As  Semanas de Sociologia e as 

Jornadas de Humanidades criam espaços para o debate sobre os desafios 

enfrentados pela disciplina dentro da própria escola. 

 

A As Semanas de Sociologia e as Jornadas de Humanidades 

abrangem e contam com a participação de toda a comunidade escolar: 

professores, pais, alunos, direção, equipe pedagógica, além dos alunos de 

graduação do Curso de Ciências Sociais da UEL.  

 

Estas semanas trazem aos alunos a possibilidade de 

apresentarem temas de seu interesse e de presenciar palestras que tem 

contribuído muito para sua formação social como cidadão crítico, dessa 

maneira podendo refletir sobre temas abordados com maior profundidade 

de análise. 

 

Os professores do colégio aceitam a importância das As  

Semanas de Sociologia e as Jornadas de Humanidades, mesmo aqueles 

que pertencem às áreas que parecem distantes da de humanas. No dia do 

evento é a oportunidade que a escola tem de sair da rotina, dando espaço 

para outros debates, que vão além do contexto escolar, contando com a 

participação da universidade, comunidade e alunos.  

 

Os alunos são beneficiados, pois com estas dinâmicas eles podem 

aprender de uma melhor maneira os conteúdos. Podendo experimentar 

novas práticas pedagógicas, estimulando o processo de aprendizagem 

nestes eventos, além do fato dele reunir na escola profissionais de várias 
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áreas do conhecimento, sobretudo; Antropologia, Ciência Política e 

Sociologia. 

 

Infelizmente As Semanas de Sociologia e as Jornadas de 

Humanidades não resolvem os problemas da falta de interesse de alguns 

alunos. Ela consegue, porém, estimular aqueles que se predispõem a 

participar, mas não é tão simples assim conseguir reverter o processo de 

desinteresse cotidiano de alguns jovens e adolescentes hoje pela escola, 

pois há muitas variáveis que provocam esta falta de estímulos e muitas 

que se consolidam fora do ambiente escolar.  

 

Esse é um dos motivos pelo qual as Semanas de Sociologia e as 

Jornadas de Humanidades procuram em todo momento a valorização do 

aluno, pois estes são convidados a participarem ativamente (como 

planejadores, monitores, palestrantes e avaliadores) do processo 

educacional, o que os faz sentir-se parte dele. 

 

As Semanas de Sociologia e as Jornadas de Humanidades 

auxiliam no processo de assimilação de conteúdos, no estímulo e na 

participação ativa dos alunos no processo escolar, além de promover a 

socialização política dos alunos, o trabalho em grupo, o respeito às 

diversidades, enfim, estes eventos de extensão tentam inspirar o 

cotidiano do aluno, permitindo-os entende-lo peço arcabouço teórico da 

Sociologia.     

 

A Sociologia deve ou não ser ensinada? Florestan Fernandes já 

questionava. Ela deve ser ensinada não só por interesses profissionais por 

parte dos licenciados em Ciências Sociais, mas sim porque “o ensino das 

Ciências Sociais no curso secundário seria uma condição natural para a 

formação de atitudes capaz de orientar o comportamento humano no 

sentido de aumentar a eficiência e a harmonia de atividades baseadas em 
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uma compreensão racional das relações entre os meios e os fins, em 

qualquer setor da vida social.” (FERNANDES, 1977:106). 

 

O ensino, muitas vezes, é voltado para o mercado de trabalho, 

sendo fragmentado.  E cabe a Sociologia mudar ou permiti-los entender 

com profundidade teórica esse quadro. Se não ficaremos correndo o risco 

de “um Ensino Médio sem possibilidade de tornar-se um instrumento 

consciente de progresso social, isto é, incapaz de proporcionar uma 

educação dinâmica.” (FERNANDES, 1977:113).  

 

A escola pode ser vista de duas maneiras “tanto como 

reprodutora das desigualdades sociais, quanto como capaz de modificar 

essas relações.” (KULCSAR, 2001:64). São contradições que devem ser 

estudadas. Por isso, torna-se “necessária uma revisão da prática do 

professor, do próprio saber gerado na Universidade, que quase sempre 

retrata uma produção reinterpretada. Além disso, a atuação crítica do 

profissional da Educação exige que se adaptem às necessidades da 

clientela as orientações vindas do sistema escolar que reduzem muito a 

liberdade do professor no processo decisório de sua atuação na escola.” 

(KULCSAR, 2001:64). 

 

O ensino, a aprendizagem, de qualquer disciplina, “não deve 

visar a acumulação enciclopédica de conhecimentos, mas a formação do 

espírito dos o que recebem. Torna-se, assim, mais importante a maneira 

pela qual os conhecimentos são transmitidos, que o conteúdo da 

transmissão.”  (FERNANDES, 1977:110). 

 

O Ensino Médio tem como objetivo a preparação dos alunos, para 

ingressarem no nível superior de ensino, e também a inserção no mundo 

do trabalho. Mas tem como característica um ensino fragmentado, “como 

um tipo de educação estática, que visa unicamente a conservação da 

ordem social.” (FERNANDES, 1977:112). E cabe a Sociologia repensar 
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este contexto, mostrando possibilidades, alternativas aos jovens. Se não 

ficaremos correndo o risco de “um ensino médio sem possibilidade de 

tornar-se um instrumento consciente de progresso social, isto é, incapaz 

de proporcionar uma educação dinâmica.” (FERNANDES, 1977:113). 

 

Silva afirma que “a Sociologia deve fazer parte dos currículos, 

mas não de „qualquer tipo‟ de Ensino Médio ou de „qualquer‟ currículo. 

Pensar na Sociologia no currículo de Ensino Médio, nos obriga a pensar, 

antes de mais nada, na educação brasileira, nos papéis do Ensino Médio e 

quais tipos de currículos seriam adequados a esses papéis. É uma tarefa 

fundamental para os cientistas sociais abrigados nos departamentos das 

universidades públicas.” (SILVA, 2005:20-21). 

 

“A escola destaca-se, dentre as diversas organizações da 

sociedade, pelas suas características de intencionalidade e organicidade 

na apropriação dos elementos com bases científicas que fundamentam o 

saber do homem.” (KULCSAR, 2001:70). O conhecimento elaborado 

torna-se instrumento de auxílio na atuação do sujeito na natureza e na 

sociedade, de maneira crítica-transformadora.  
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