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Resumo: O LENPES (Laboratório de Ensino, Extensão e Pesquisa de Sociologia/ Uel) é um projeto 
que visa a integração da Universidade com a sociedade, em especial com o Colégio Estadual Altair 
Mongruel, do município de Ortigueira, no estado do Paraná.. A equipe de trabalho desenvolve 
atividades, tais como cursos, oficinas, palestras, gincanas e exposições, a partir da troca de 
conhecimentos e experiências junto aos professores, funcionários, equipe pedagógica e alunos do 
colégio. A partir desta troca e do mapeamento da realidade sócio-educacional, busca-se a criação de 
metodologias de pesquisa e de ensino, capazes de apontar para a diminuição das desigualdades do 
município de Ortigueira, como também consolidar a licenciatura em Ciências Sociais.  
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Introdução 

 

O LENPES é um dos projetos que fazem parte do Programa Universidade 

Sem Fronteira da SETI – Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. 

Entre os eixos do programa consta o ‘Apoio às Licenciaturas’ que visa à redução das 

fronteiras existentes entre a Universidade e a Escola. 

O trabalho do LENPES abrange três temas: formação continuada dos 

professores com a proposta de novas metodologias de ensino; entendimento das condições 

sócio-educacionais (desigualdades de gênero, raça/etnia, sociais, etc.); construção da 

identidade por meio da memória do trabalho, que visa identificar os fatores que possibilitam a 

reprodução das desigualdades. 

As temáticas desenvolvidas pelo LENPES no Colégio Estadual Altair 

Mongruel de Ortigueira/PR, pretendem ao longo do projeto mapear as causas das 

desigualdades sócio-educacionais, visando a sua diminuição. Neste projeto a escola permite o 

contato com a realidade do município de Ortigueira, onde as atividades são desenvolvidas, 

considerando o espaço escolar como um produtor de conhecimento que possibilita identificar 
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e superar as desigualdades presentes tanto na escola como nos demais campos que compõem 

o município.  

 

1. Temática abordada 

 

Com base no acúmulo de experiências e discussões, os professores do 

Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina elaboraram o 

LENPES com as seguintes temáticas: 1) Formação continuada para professores de Sociologia 

da educação básica; 2) inovações nas metodologias de ensino de Sociologia para os alunos de 

educação básica, moradores em regiões de baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano); 

3) Inovações e Metodologias de ensino e pesquisa que contribuam para a superação das 

desigualdades sócio-educacionais.  

Com base nestas temáticas os trabalhos desenvolvidos buscam a superação 

das fronteiras entre ciência e escola exigindo a criação de metodologias inovadoras que visem 

à diminuição das desigualdades sócio-educacionais no município de atuação. A superação 

destas fronteiras requer o esforço em conhecer as práticas, valores e representações 

incorporados pelos agentes do processo de ensino-aprendizagem, visando sempre considerar 

as categorias sociais. 

A estrutura de classes sociais não descarta questões relevantes como: 

gênero, sexualidade, raça/etnia que também geram impactos na trajetória e desempenho 

escolar bem como nas práticas educativas, contribuindo para reprodução das desigualdades. 

Outra dimensão relevante está na constituição da identidade a partir da 

construção da memória visando identificar fatores (algumas vezes escondidos) que propiciam 

a reprodução das desigualdades tanto escolares quanto sociais. 

  

2. Município de desenvolvimento das atividades e escola envolvida no projeto 

 

O município selecionado para desenvolver as atividades localiza-se na 

região Centro-oriental Paranaense: Ortigueira. A cidade pertencente ao Núcleo Educacional 

de Telêmaco Borba da SEED-PR. Os critérios de seleção do município seguem as 

determinações da SETI - de municípios que apresentem baixo IDH. Ortigueira apresenta o 

menor IDH do estado do Paraná.  

A análise destes dados nos fez levantar algumas questões para aprofundar a 

pesquisa sobre a realidade do município.  
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Quais variáveis que pesam para reprodução da pobreza? Como a população 
compreende a sua realidade? Quais razões para baixa freqüência escolar? Quais as 
razões para taxas acima de 20% de analfabetos? Como as escolas envolvidas no 
projeto podem tornar-se irradiadores de alternativas para a superação do processo de 
empobrecimento ampliados das populações? (SILVA , 2007, p. 4). 
 

A escola selecionada é o maior Colégio Estadual de Ortigueira – Colégio 

Estadual Altair Mongruel, porém o eixo voltado para a formação continuada pretende 

estender-se aos professores do Núcleo de Telêmaco Borba da SEED-PR, através de jornadas 

pedagógicas, oficinas, grupo de estudo com os professores das áreas afins (Filosofia, História, 

Geografia e professores das áreas específicas do Curso de Formação de Docentes). 

A escolha deste Colégio deve-se ao fato de possuir todos os níveis de ensino 

o que auxilia nas atividades desenvolvidas. O curso Normal em nível médio congrega alunos 

e professores preocupados com a questão educacional. Os alunos deste curso, ao fazerem seus 

estágios nas escolas, realizam o intercâmbio com todo o município.  

Embora o número de alunos seja grande, a escola apresenta altos índices de 

evasão escolar nos ensinos Fundamental e Médio.  

O projeto visa atender todos os alunos, professores e técnicos de apoio 

administrativo e pedagógico como também interagir de forma indireta com as onze escolas do 

município de Ortigueira. 

 

3. Objetivos 

 

1)Criar metodologias de ensino e de pesquisa, buscando a superação das desigualdades sócio-

educacionais. 

2) Contribuir para a alteração das taxas e dos índices relacionados à evasão escolar e ao 

analfabetismo, refletindo no IDH. 

3)Desenvolver metodologias de ensino que levem em conta a percepção dos alunos sobre os 

conteúdos. 

4) Contribuir para a formação de elementos teóricos e sociais que contribuam para o ensino de 

uma cultura escolar de inclusão das diferenças ( classes sociais, raça/etnia, gênero, 

sexualidade). 

5) Instituir no colégio espaços de construção de identidades, por meio do direito à memória. 

6)Consolidar a licenciatura em Ciências Sociais, no sentido de formar professores 

comprometidos com a superação das desigualdades sociais de nosso país. 
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4. Metodologia 

 

O LENPES, por se tratar de um projeto de pesquisa, ensino e extensão, 

exige a articulação de várias concepções metodológicas. Procura-se, nas ações desenvolvidas, 

estabelecer as idéias de pesquisa-ação e de pesquisa participante (BRANDÂO, 1981, 1999). 

Segundo esta metodologia, a relação que se estabelece com o colégio direciona  os métodos e 

os recursos de investigação.  

O estudo da realidade vivida pelo grupo e de sua percepção desta mesma realidade 
constituem o ponto de partida e a matéria-prima do processo educativo. [...] 
Trabalhar em estreita ligação com o grupo [...], com vistas a construir, com o grupo 
e a partir de dentro da situação vivida pelo grupo, um conhecimento da realidade que 
conduza à identificação dos meios para superar a situação de opressão (BRANDÃO, 
1999, p. 19, 20). 

 

O princípio de Paulo Freire (1990, 1996) é seguido, ou seja, o ponto de 

partida, antes de desenvolver qualquer ação, é conhecer a realidade da escola, dos alunos e 

dos professores de Ortigueira. As atividades são propostas aos professores, alunos e equipe 

pedagógica que, junto ao grupo de trabalho do LENPES, dialogam sobre as possibilidades de 

realização destas atividades. Pretende-se construir os métodos e os recursos de investigação 

junto ao grupo do colégio, as ações não são apresentadas como acabadas – “depositadas”. 

Mas,  

Como sempre nos lembra Paulo Freire, educação não é sinônimo de transferência de 
conhecimentos pela simples razão de que não existe um saber feito e acabado, 
suscetível de ser captado e compreendido pelo educador e, em seguida depositado 
nos educandos [...]. Neste sentido a verdadeira educação é um ato dinâmico e 
permanente de conhecimento centrado na descoberta. [...]. Esta definição implica um 
trabalho conjunto de pesquisa e discussão no qual participam educador e educandos 
mediatizados sempre pela realidade a ser conhecida e transformada. (BRANDÃO, 
1999, p. 19). 
 

Norteadas por estas concepções, as primeiras aproximações dos docentes e 

discentes da UEL ocorreram através de reuniões, conversas e aplicação de instrumentos de 

levantamentos de dados que contribuem para a compreensão da realidade que cerca os 

sujeitos alvos das ações do projeto. Este levantamento inicial que se deu nos primeiros meses, 

subsidia as ações educativas já em andamento e também as que ainda pretendemos 

desenvolver junto com a escola. 

O diálogo entre o grupo do LENPES e o colégio mediatizados pela 

realidade é premissa de todos os eixos temáticos que envolvem o projeto. Partindo da 

pesquisa-ação cada eixo temático que forma o projeto, possui suas particularidades, embora, 

estejam interligados e relacionados. 
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No eixo formação inicial e continuada dos professores o pressuposto é o de 
fortalecimento do professor como intelectual. [...] assim, os cursos, oficinas, 
seminários e grupo de estudos [são] organizados a partir dos instrumentos e 
mecanismos que fortaleçam a produção de conhecimentos didáticos das ciências 
sociais. Ao mesmo tempo em que vamos implementando novas ações, avaliamos e 
criamos outras (SILVA, 2007, p.07). 
 

Outra questão a ser problematizada com os professores é a relação que os 

jovens estabelecem com os saberes. Para tanto, outro eixo trabalha diretamente com os 

alunos, priorizando o “entendimento da correlação que eles estabelecem entre a vida social, 

econômica e política, numa dada conjuntura histórica, e os conteúdos de sociologia” 

(SILVA, 2007, p.7). Esta pesquisa está sendo realizada junto aos alunos do colégio. Foram 

entregues cadernos1 com questões que possibilitam o desvendamento de suas experiências 

vividas, pensadas nas dimensões: econômica; política; social; cultural e educacional. O 

problema que se coloca neste eixo temático é o seguinte: 

 
De que modo a percepção social dos alunos acerca de suas vivências escolares pode 
indicar caminhos para uma discussão mais frutífera sobre conteúdos das disciplinas, 
sobre os materiais didáticos e sobre as metodologias de ensino? (SILVA, 2007, p. 
08). 

 

 

A temática do patrimônio e da memória, de acordo com Halbwachs (1990), 

através da memória coletiva, atua na tentativa de manifestar, valores e sentimentos, como 

também contradições e disputas que se instalaram nas instituições e sociedade ao longo da 

história. Por se tratar de espaços de fala, o método que privilegia a memória pode ser um 

recurso importante em pesquisas que acentuam a participação e ação do pesquisador e dos 

sujeitos envolvidos. (HALBWACHS, 1990, p. 33-36). 

Recentemente foi realizada uma oficina de memória no colégio com: relatos 

gravados em áudio e vídeo; acervo documental e iconográfico; documentos e exposições 

fotográficas - envolvendo professores, alunos e funcionários de várias gerações, bem como 

outros atores sociais externos à escola. Propõe-se com estas atividades que a escola 

“transformada em lugar de memória, venha (...) a envolver os cidadãos num processo de 

reconhecimento de um passado comum, de ‘valores partilhados’, mas também das questões 

sócio-ecônomicas e políticas”(SILVA, 2007, p.09). 

                                                 
1 Nestes cadernos encontram-se questões relacionadas à: desigualdade (social, gênero, raça e econômica), 

pobreza, emprego e política. Os cadernos foram entregues a todos os alunos do ensino médio do Colégio 
Estadual Altair Mongruel, que foram instruídos a escrever livremente sobre cada tema. A professora Maria 
José de Rezende fez a sistematização das respostas dos1 alunos do período matutino e está na faze final de um 
artigo. 
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5.Resultados esperados ao final do projeto 

 

1) Alterar os modos como os alunos se relacionam com a escola, além de melhorarem seu 

rendimento. 

2)Melhorar o desempenho dos professores. 

3)Reduzir as desigualdades escolares, por meio da interação social entre professores e alunos 

no processo ensino-aprendizagem. 

4)Desenvolver novas práticas de formação inicial e continuada de professores. 

 

7. Resultados conquistados: 

Após um ano de atuação o grupo do projeto LENPES em conjunto com o 

Colégio Estadual Altair Mongruel realizou diversas atividades entre elas destacam-se: 

1) I Gincana Cultural  

2) Elaboração do Projeto de Superação  

3)  I Ciclo de debates sobre Desigualdade; 

4) I Jornada de Humanidades. 

 

Estas atividades envolveram todos no Colégio (funcionários, professores, 

equipe pedagógica e alunos). Neste curto período de tempo não foi possível resultados 

quantitativos, mas já se percebe mudanças na relação de todos os membros com o espaço 

escolar. 2 
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