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Resumo: O Projeto por hora denominado “Sociologia em foco” é uma experiência em curso de ensino e 
pesquisa, que está sendo desenvolvido no Colégio Estadual Profa. Adélia Dionísia Barbosa na disciplina 
de Sociologia, através das parcerias estabelecidas com os departamentos de Ciências Sociais e 
Comunicação da Universidade Estadual de Londrina e com o Instituto de cinema e vídeo de Londrina- 
Kinoarte. È esperado que através das oficinas ofertadas por estas áreas os alunos tenham condições de 
escreverem artigos científicos e de produzirem documentários sobre as seguintes temáticas: 
pirataria/informalidade e camelôs; vitimização dos jovens em Londrina; transporte coletivo urbano e a 
influencia da mídia no pensamento social.    
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Introdução 

 

Sociologia em Foco é o nome do projeto que está sendo desenvolvido no 

Colégio Estadual Profa. Adélia Dionísia Barbosa pela professora da disciplina de Sociologia e 

tem por objetivo propiciar aos alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual fundamentação 

teórica e condições pedagógicas para produzirem documentários e artigos científicos, sob o ponto 

de vista das Ciências Sociais. Para tanto foi necessário estabelecer parcerias com os 

departamentos de Ciências Sociais e de Jornalismo, ambos da Universidade Estadual de Londrina 

e com o Instituto de cinema e vídeo de Londrina, a Kinorte1. A idéia da realização do projeto 

                                                 
1 A KINOARTE é uma associação cultural sem fins lucrativos criada em julho de 2003 em Londrina com quatro objetivos: produção, exibição e 
preservação de filmes, além da realização de projetos de formação audiovisual. Criado em 2005 sob a coordenação dos cineastas Rodrigo Grota e 
Bruno Gehring, o projeto OFICINAS KINOARTE já promoveu cursos especiais com Ruy Guerra, Walter Lima Jr., Marçal Aquino, Joel Pizzini, 
Andrea Tonacci, Carlos Ebert, Kiko Goifman e Hilton Lacerda. O projeto OFICINAS KINOARTE conta com patrocínio da PREFEITURA DE 
LONDRINA via PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e apoio cultural da Escola Pró-Linguagem, Cedro Hotel, Kinopus 
Audiovisual, Usina Cultural e revista TATURANA. Trabalhos premiados da Kinoarte: LONDRINA EM TRÊS MOVIMENTOS recebeu o 
prêmio de melhor direção na 5ª Goiânia Mostra Curtas; JOÃO PIPOCA recebeu menção honrosa pela fotografia na 7ª Mostra Londrina de 
Cinema; O QUINTO POSTULADO recebeu o prêmio de melhor fotografia no 2º Curta Canoa - Festival Latino-Americano de Curta-Metragem 



surgiu da necessidade de avançar nas discussões circunscritas aos conteúdos programáticos, visto 

que, por mais que se tente estabelecer paralelos com a realidade social, o espaço tradicional da 

sala de aula não permite por conta da própria especificidade, compreender a complexidade dos 

fenômenos sociais que só poderão ser analisados com a devida aproximação do cientista social do 

objeto analisado. Partindo deste principio, propôs-se aos alunos dos 1os e 2os anos do Ensino 

Médio que uma pesquisa sociológica fosse desenvolvida de acordo com as problemáticas 

levantadas durante as discussões suscitadas em sala, cujos resultados serão apresentados sob as 

formas de documentários e artigos científicos. Quatro eixos temáticos foram selecionados para 

análise: Pirataria/informalidade e Camelôs; Transporte Coletivo; Influencia da Mídia no 

Pensamento Social e Vitimização de Jovens em Londrina.  

A abordagem teórica subjacente a proposta do projeto está vinculada a 

perspectiva dos direitos de cidadania, teoria esta que privilegia a importância dos sujeitos 

coletivos nos espaços públicos de negociação. Entender os temas propostos do ponto de vista dos 

direitos de cidadania, significa reconhecer o espaço do cidadão, no que diz respeito a se 

pronunciar e decidir sobre sua vida na esfera pública e o seu direito a participar da riqueza social. 

A noção de direito que se toma por base é a de Hannah Arendt: “Ter direitos significa (...) 

pertencer a uma comunidade política na qual as ações e opiniões de cada um encontram lugar na 

condição dos negócios humanos”. É isso o que ela quer dizer quando afirma a exigência de um 

espaço no qual cada um pode ser julgado por suas ações e opiniões, e não pelo que são, enquanto 

classe, origem ou raça”. “Ter direitos a ter direitos” é a expressão que sintetiza a questão proposta 

por Hannah Arendt”. (Telles, 1990, 40) 

Assim, acredita-se que pensar os temas escolhidos a partir desta linha teórica 

trará aos alunos e aos demais componentes do projeto, uma maior compreensão de seus papéis 

enquanto sujeitos históricos de direitos. 

Os assuntos abordados expressam fenômenos sociais que para além da análise 

científica, pede um olhar mais crítico sobre o posicionamento político do cidadão frente a força 

                                                                                                                                                              
de Canoa Quebrada; SATORI USO recebeu os prêmios de Melhor Filme (Crítica), Melhor Fotografia (Júri Oficial) e de Aquisição do Canal 
Brasil no 35º Festival de Cinema de Gramado, Melhor Filme e Melhor Fotografia no FAM 2008; Melhor Filme no 15º Festival de Cinema e 
Vídeo de Cuiabá, Melhor Fotografia (Júri Popular) no 5º Festival de Cinema de Maringá, Prêmio ABC de Melhor Fotografia para Curta-
Metragem, Melhor Roteiro no 6º Curta Santos, além de Menção Honrosa no 14th International Short Film Festival in Drama, na Grécia, no Curta 
Cinema 2007 – Festival Internacional de Curtas Metragens do Rio de Janeiro e na IV Mostra Curta Pará Cine Brasil; BOOKER PITTMAN 
recebeu cinco prêmios no 36º Festival de Cinema de Gramado: Melhor Filme (Prêmio da Crítica), Prêmio Especial do Júri, Prêmio Aquisição do 
Canal Brasil, Melhor Direção de Arte (para José de Aguiar) e Melhor Música (para Booker Pittman), o Troféu ABD no 19º Festival Internacional 
de Curtas Metragens de São Paulo; e o Troféu Curta-Light de Melhor Trilha Musical no 2º Festival Cine Música, em Conservatória, no Rio de 
Janeiro (RJ). 
 



estrutural da sociedade que os constituem. E nesse sentido, cumpre destacar algumas 

considerações sobre a relevância das temáticas e seus possíveis enfrentamentos:  

 

• Transporte Coletivo 

No período anterior às revoluções do século XVIII somente 1% da população 

mundial morava nas cidades. Com o desenvolvimento industrial proporcionado por estas 

revoluções houve um significativo aumento demográfico, a população mundial duplicou. Na 

década de 1960 mais da metade da população mundial passou a viver nas cidades. A falta de 

planejamento urbano fez com que os centros urbanos se tornassem super populosos sem infra-

estrutura adequada para o desenvolvimento humano, social e ambiental sustentável. Essa crise 

gerou reflexões e protestos que obrigaram o poder público a repensar o espaço urbano e investir 

em uma diversidade de serviços que proporcionassem uma melhoria das condições de vida da 

população.  Essa organização se deu de modo a dividir os locais de moradia, de compra, de 

trabalho e de lazer tornando imprescindível a instauração dos sistemas de transporte público que 

viabilizassem a mobilidade dos cidadãos. 

O fenômeno do crescimento urbano torna imprescindível que pesquisas e 

reflexões sejam realizadas para a compreensão e organização das cidades para evitar que o caos 

urbano se propague. Dentre os inúmeros aspectos que fazem parte da organização da cidade, o 

transporte coletivo se apresenta como um dos componentes essenciais da economia capitalista.  É 

o meio pelo qual os trabalhadores têm acesso a um leque de bens tais como, serviços, lazer, 

sociabilidade e oportunidades de trabalho. Contudo, paralelamente ao aumento das distâncias, os 

custos com o deslocamento também se elevaram tornando necessário que tanto o orçamento 

público quanto o familiar tivessem que ser reorganizados. Com o passar dos anos o sistema de 

transporte coletivo foi ficando cada vez mais complexo, envolvendo não apenas a questão da 

mobilidade, mas também questões relacionadas ao trabalho dentro das empresas de transporte.  

O tema do transporte coletivo foi escolhido não apenas por sua importância 

vital no espaço urbano e por ser objeto de vários estudos das Ciências Sociais, da Geografia, do 

urbanismo (CAVALCANTI,2001; SOUZA 2000; GOMES, 2002, CARLOS & LEMOS, 2003) , 

mas também pelo potencial de despertar o senso crítico nos próprios alunos já que estes 

vivenciam essa realidade em seu dia-a-dia e compartilham de maneira muito próxima das 

problemáticas que este tema envolve. O estudo dessa realidade pode assim proporcionar a estes 



alunos um interesse para a realização de futuros trabalhos científicos de modo que aprendam a 

desnaturalizar os fenômenos sociais, assim como pode também despertá-los para o “direito a ter 

direitos”. Dentro dessa perspectiva e após algumas pesquisas primárias e análises bibliográficas 

quatro temas mostraram-se de suma importância para a realização dos objetivos deste projeto: O 

preço das tarifas e sua relação com o direito de ir e vir; como funciona o sistema de transporte 

coletivo em Londrina (licitação, esfera pública/privada), O transporte coletivo no sistema 

capitalista, o comportamento dos indivíduos que utilizam o transporte coletivo e sua percepção 

dos direitos de cidadania. 

 

• Vitimização do Jovem 

O aumento da mortalidade dos jovens na cidade de Londrina despertou o 

interesse dos alunos que com o auxilio dos estagiários estão se debruçando sobre esta temática. 

Nota-se a importância deste trabalho por representar uma ligação mais efetiva entre teoria e 

prática, através do questionamento da situação social sobre a qual os alunos vivenciam, pois hoje 

a violência tem se tornado mais intensa e visível na medida em que passa a afetar todas as classes 

e rompe com os limites sociais antes impostos pela segregação social.  

Fazendo uso das ferramentas sociológicas tem-se como finalidade levar os 

jovens, participantes deste projeto, a compreensão sobre os fatores que geram a violência 

entendendo esta como fruto de problemas estruturais. Neste sentido o projeto procura contribuir 

para a desmistificação da atribuição feita sobre a violência como fator em si. Logo, na medida em 

que se desnatura o problema consegue-se desenvolver nos alunos a criticidade necessária para a 

desconstrução da idéia que está baseada na concepção da violência enquanto fator de menções 

individuais, mas sim movida por influências sociais. 

Segundo Paulo Sergio do Carmo (2000) em “Culturas da rebeldia”, para 

compreender a atual conjuntura em que se sustenta a violência se faz necessário uma análise 

crítica dos meios em que ela é gerada, dos fatores econômicos, políticos e culturais que 

configuram a internalização da violência em determinado período histórico. 

Alba Zaluar (1996), autora que toma-se por base, em “Globalização do Crime e 

os limites da explicação Local” submete o entendimento da violência através das novas 

necessidades criadas pela globalização e culturas de massas. Necessidades que imprimem valores 

consumistas em todas as classes sociais, neste contexto, a autora nos leva ao entendimento de que 



a violência não pode mais ser explicada apenas através do fator econômico, pois o panorama 

atual exige a análise de questões mais abrangentes.  

A exclusão social, o crime organizado a concentração de renda são fatores 

essenciais para essa análise, e são problematizados a partir de experiências do cotidiano. 

Trabalhar nesta perspectiva fortalece nos jovens a idéia de que se esta violência se expressa no 

cotidiano é também no cotidiano que estes jovens tem que atuar enquanto sujeitos coletivos de 

direitos. Não basta somente atribuir a juventude os potenciais que a direcionam enquanto 

causadora dos problemas sociais resolvendo-os como caso de policia temos que proporcionar aos 

jovens a possibilidade de se colocar como sujeito histórico capaz de transformar a realidade. 

 

• A Influência da Mídia 

A proposta da temática que está sendo desenvolvida tem por finalidade 

transmitir elementos que possibilitem uma abordagem crítica a respeito da forma na qual a mídia 

vem influenciando as pessoas de acordo com suas necessidades ideológicas, exercendo, seu poder 

por via dos diversos meios de comunicação de massa das quais ela dispõe como a televisão, a 

internet, o radio, os jornais e demais impressões.  

Diante dessas perspectivas, pretende-se abordar a temática em três vertentes: 

mídia e violência, mídia e eleições e cultura e mídia.  

O acesso a informação principalmente através da televisão, é hoje uma 

realidade que abrange uma expressiva parcela da população brasileira. Mesmo em lugares 

remotos a informação televisiva tem chegado muito mais facilmente por conta das tecnologias 

que se expandem progressivamente e, o fato de vivermos atualmente em uma sociedade 

"democrática", facilita ainda mais a dispersão da informação que chega até mesmo as pessoas das 

classes menos favorecidas e que vivem em locais de difícil acesso, dos quais antes a informação 

não chegava. 

Sobre o papel que a mídia exerce em relação às informações que dizem respeito 

à violência na cidade de Londrina, através dos noticiários policiais, por exemplo, se aproxima 

muito mais de um sensacionalismo tendencioso que visa amedrontar a população, mostrando 

imagens fortes em horários inadequados, e utilizando-se de discursos sempre conservadores e 

muitas vezes reacionários e agressivos, do que um jornalismo imparcial e responsável como as 

normas do ofício demanda. 



A simples frase divulgada num desses programas policiais de que "existem três 

versões para a notícia, a da vitima a do bandido e a verdadeira", já nos fornece parâmetros a 

respeito do tipo de informação a que estamos expostos.         

Prestigiados por grande audiência os apresentadores desses programas policiais 

pousam de paladinos da justiça e defensores da liberdade de imprensa participando ativamente da 

política local em comícios de candidatos a prefeito e, até mesmo, lançando-se como candidatos à 

vaga de vereador na câmara municipal. 

Com relação à mídia e as eleições seria ingenuidade de alguém pensar que 

canais de televisão e jornais e demais veículos de comunicação, possuem relações de 

imparcialidade diante das eleições, em vários momentos da história brasileira notamos 

incontestável influência que a mídia exerce no voto do cidadão, na cidade de Londrina não será 

diferente.   

No que diz respeito à influência da mídia e, suas decorrências no âmbito 

cultural, basta pensarmos no próprio termo comumente usado para designar tal tema: “indústria 

cultural”. Conforme Humberto Eco, não se pode pensar a sociedade moderna sem os meios de 

comunicação de massa. Ou ainda, como afirma o sociólogo inglês Stuart Hall, não se pode pensar 

em cultura erudita ou em cultura popular sem considerar a existência da indústria cultural.   Nesse 

sentido, busca-se com o desenvolvimento desse tema elucidar as visões correntes sobre ele, sejam 

elas positivas ou negativas e, sabendo que os meios de comunicação estão presentes em nosso 

cotidiano de maneira irreversível, vemos a necessidade de se discutir acerca do uso que se deve 

dar a tais meios.  Com essa acepção, um assunto fundamental a se considerar é o da ética e o da 

necessidade de que exista uma participação mais coletiva na informação e no desenvolvimento 

cultural que esses que esses meios de comunicação propiciam. 

 

• Pirataria 

Ao tratarmos das problemáticas: pirataria/informalidade/camelôs, é preciso 

definir o que se entende por estes conceitos. Assim, compreende-se pirataria como a venda e 

compra de produtos, que não passam pelo controle institucional tributário do Estado, e dos 

muitos outros meios que ele, o Estado, se utiliza. Partindo deste pressuposto, observa-se a cada 

dia o aumento do consumo de produtos piratas. É um DVD pirata aqui, um óculos ali, um relógio 



acolá, que nos insere nesse mercado dito ilegal. “Quem nunca comprou algo pirata, que atire a 

primeira pedra”. É esse o discurso vigente, e é com relação a esse tipo de afirmação que 

compreendemos ser de relevância o estudo desse objeto. Ao mesmo tempo que a pirataria pode 

ser tida como uma alternativa ao desemprego, com afirmam (Durães, 2007) e (Andrade 

Gonçalves e Thomaz Junior, 2002) o comércio ilegal  é entendido, paradoxalmente, por alguns 

(Barreto, 2005); (Brasil, 2004) como o grande responsável pelo desemprego. 

Os que criminalizam o comercio ilegal, elencam vários problemas que pode 

gerar esse tipo de comércio ou atividade: dizem do perigo de consumir produtos dessa origem, 

pois não passam por nenhum tipo de controle de qualidade como Inmetro, vigilância sanitária, e 

assim por diante; da dificuldade que se tem em fazer valer os dispositivos do Código de Proteção 

e Defesa do Consumidor, nas palavras do autor: “Ou seja, rasgam-se as conquistas do CDC, que 

certamente são uma forma de o cidadão garantir seus direito...” (BARRETO, 2005; p. 1); e o 

principal argumento contra esse tipo de comércio é a sonegação fiscal, ou seja, deixa-se de pagar 

tributos ao Estado, o que gera problemas na saúde, educação, segurança, dentre outros. Como se 

a pirataria, a informalidade e os camelôs fosse a origem de todos os problemas! 

Quanto à informalidade, entende-se como atividades que não são 

regulamentadas pela “lógica do capital”, ou pela burocracia estatal. O que se vê na pratica são 

atividades de subsistência, com baixa renda, baixo nível produtivo, e com um “sistema” de 

contratação diferente do assalariamento, uma vez que, na maioria dos casos, graus de parentesco 

entre os “donos das bancas” e os “funcionários”, ou relações de amizade, e situações de credor e 

devedor, é o que define quem trabalha. Vale destacar também que essas atividades são realizadas 

sob más condições de trabalho, pois o trabalho informal ao tomar as ruas, está exposto a todos os 

tipos de situações, desde as intempéries até problemas sociais, como assaltos, ou chamado “rapa”, 

fiscais que apreendem as mercadorias, dentre outros.  

Ao nos debruçarmos sobre esse objeto, encontramos outras problemáticas 

imbricadas: precarização do trabalho, reestruturação produtiva do capital, políticas neoliberais, 

flexibilização do trabalho. Numa primeira aproximação com o tema estas questões não são 

diretamente reveladas. Mas é justamente isso o que pretende-se apresentar aos alunos, guardadas 

as devidas proporções, um novo mais apurado sobre os fenômenos sociais. Um ir além do que 

está dado, ou melhor, ir além do fenômeno e compreender a essência como diria Karel Kosík: “O 

homem fez um desvio, se esforça na descoberta da verdade só porque, de um modo qualquer, 



pressupõe a existência da verdade, porque possui uma segura consciência da existência da ‘coisa 

em si”. (KOSÍK, 2002; p.13) Para a criação ou descoberta desse “novo olhar”, estamos 

apresentando artigos e livros que abordem os temas e as discussões destacadas aqui, e outras que 

são suscitadas por questões feita pelos alunos, ou até mesmo pelo avanço e profundidade no 

tema. É face a esse aprofundamento que esperamos dotá-los de uma carga teórica, que os capacite 

para além de fotografar, filmar, entrevistar, acima de tudo, refletir sobre esta problemática, e não 

só isso, mas “despertar” essa capacidade reflexiva que todos tem. 

Estas temáticas estão diretamente relacionadas aos conteúdos propostos pelas 

diretrizes curriculares, a saber: Desigualdade Social, Precarização do Trabalho, Cultura, 

Ideologia, Poder, Instituições Sociais, Movimentos Sociais, Direito e Cidadania, bem como 

apresenta-se em consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola que propõe: 

 

“reflexão e discussão crítica sobre os problemas da sociedade e da educação, para 
encontrar as possibilidades de intervenção na realidade. E nessa busca de transformação 
da realidade social, econômica  e política, exige-se a articulação e a participação de 
todos os sujeitos do processo educativo: professores, funcionários, pais, alunos e outros, 
para construir uma visão global da realidade e dos compromissos coletivos” ( 
PPP:2006:04) 

A aproximação da realidade social através de atividades complementares a sala 

de aula, constitui-se em um passo importante para que os alunos aumentem o nível de 

socialização entre seus pares, com os universitários e com os profissionais do instituto de cinema, 

se aproximem do universo acadêmico e cinematográfico. No que se refere ao processo de 

aprendizagem, espera-se que os alunos desnaturalizem fenômenos sociais através das 

investigações científicas e se tornem pesquisadores como capacidade de escrever artigos 

científicos aliados a registros fotográfico e videográfico.  

O interesse em desenvolver o projeto deu-se também pela urgência de 

estabelecer práticas que estejam em consonância com os interesses dos jovens do ensino médio, 

como recursos áudio visuais, informática, TV multimídia, dentre outras, visto que estes se 

encontram em plena era digital2. A participação espontânea dos alunos, estimulada por atividades 

                                                 

2 Lousas digitais, computadores de última geração, jogos de videogame para exercitar os neurônios e até grades curriculares inteiras cumpridas 
sem sair de casa, por meio de chats, emails e videoconferências. O avanço tecnológico e a facilidade que as crianças demonstram em lidar com as 
ferramentas cibernéticas têm delineado uma revolução no sistema de ensino e feito muita gente prever a aposentadoria dos gizes, das listas de 
chamada e das provas no papel para um futuro próximo. Se por um lado a informática reduz o tempo de aprendizado e anuncia o colapso dos 
moldes tradicionais de ensino diante de uma multidão de alunos superativos e perfeitamente familiarizados aos recursos digitais, por outro a 
imensa gama de informações disponíveis no mundo virtual exigirá um senso crítico maior dos estudantes, acostumados a apenas decorar e 



pedagógicas diversificadas possibilitará uma oportunidade de um conhecimento mais preciso das 

Ciências Sociais e de suas possibilidades investigativa e intervencionista na vida social, 

conciliando os atuais recursos multimídia, com a tradicional pesquisa acadêmica. Nesse sentido, 

este projeto pode contribuir para reconhecimento da necessidade da implantação de um ensino 

integral com atividades modernas e diversificadas que venham ao encontro dos interesses dos 

alunos, assim como usar o horário extraclasse, como aliado de uma boa formação continuada.  

 

Encaminhamentos metodológicos 

 

A presente pesquisa está atrelada a três atividades fundamentais: oficina de 

Sociologia, oficina de Produção de Textos e oficina de Produção de Vídeo. 

1a.- Oficina de Sociologia: ministrada por oito estagiários dos 2os e 3os anos de 

Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina. 

2a.- Oficina de Produção de Textos: ministrada por seis estagiários do 3o ano de 

Comunicação Social – Jornalismo da Universidade Estadual de Londrina. 

3a.- Oficina de Produção de Vídeos: organizada em parceria com a Kinoarte – 

O Instituto de Cinema e Vídeo de Londrina.  

As Ciências Sociais, por intermédio dos estagiários cabe o papel de apresentar 

aos alunos os problemas a cerca dos temas escolhidos, os principais questionamentos e conceitos 

e as várias perspectivas teóricas, pra municiá-los de elementos que possibilitem uma leitura mais 

elaborada da realidade pesquisada.  

Em relação aos estagiários de jornalismo espera-se que eles desenvolvam nos 

alunos habilidades de leitura e escrita, apresentem a subjetividade da produção escrita, promovam 

a análise discursiva de textos midiáticos e científicos, trabalhem os processos cognitivos e 
                                                                                                                                                              
reproduzir o que o professor escreve no quadronegro. E o grande desafio da escola nas próximas décadas será exatamente este: capacitar os 
professores para que eles possam atuar como mediadores na utilização dos recursos multimídia, além de ensinarem o aluno a discernir, se 
sociabilizar e a ter objetividade na busca do conteúdo programático. “O perfil do educador do futuro é um cara de cabeça aberta, humilde, que 
sabe que tem de se atualizar e que está preparado para orientar o estudante a fazer o uso correto das ferramentas digitais. E por que o professor não 
pode aprender com o aluno? As crianças sabem muito”, diz Samantha Kutscka, coordenadora executiva de projetos da Escola do Futuro, núcleo 
de pesquisas da USP que investiga novas tecnologias aplicadas à educação. Uma escola com equipamentos de ponta, entretanto, não é garantia de 
um bom ensino multimídia. Pesquisadores são unânimes em afirmar que não adianta a instituição instalar lousas digitais e computadores de última 
geração se os professores não souberem lançar mão destes recursos. “Em 2004, metade das cerca de 7.000 escolas estaduais de São Paulo já 
possuía sala de informática, mas poucos professores as utilizavam, ou porque tinham medo de que o aluno fosse quebrar alguma coisa e o prejuízo 
acabasse reincidindo sobre o bolso do docente, ou porque receavam que o aluno pudesse descobrir que a internet ‘sabe’ mais do que eles”, observa 
Samantha. Fato é que o educador tem dificuldade para visualizar o uso que vai dar para essa ferramenta. A maior parte ainda se sente insegura 
diante dos constantes avanços da tecnologia e do futuro papel do professor em todo esse processo. Por isso, mais do que equipamentos, é preciso 
mudar conceitos.  “Educadores recorrem a informática para aperfeiçoar aprendizagem”  In: Site: Guia das Escolas. 

 



aspectos discursivos da leitura; aprofundem os conhecimentos em gêneros discursivos das esferas 

literária, jornalística e cientifica e promovam a reflexão sobre o ensino e aprendizagem de 

produção escrita de acordo com a proposta da produção de artigos científicos. Além de 

conduzirem a parte mais pragmática da confecção da revista como diagramação, formato, layout, 

etc. 

Já da Kinoarte – Instituto de cinema e vídeo, espera-se que através da oficina de 

produção de vídeo os alunos tenham condições de se familiarizarem com o universo técnico do 

processo de confecção documentário e realizar produções de qualidade cientifica e artística. 

A incumbência da professora coordenadora  é organizar as equipes, dar apoio 

logístico que tiver ao alcance da escola, buscar contatos e parcerias, analisar previamente o 

material teórico escolhido, discutir com os estagiários e com os alunos os textos e estar atenta às 

considerações dos alunos e dos estagiários quanto ao processo de absorção das reflexões. 

 

Resultados  

Como trata-se de um projeto em curso, iniciado em agosto de 2008 com 

previsão de termino em dezembro de 2009, ainda não se tem resultados concretos, mas o 

desenvolvimento do projeto está sendo avaliado continuamente para mensurar o processo de 

ensino-aprendizagem.  Quanto aos textos escolhidos para análise, estes estão sendo tratados de 

modo que os alunos percebam as aproximações, as complementaridades e as discordâncias entre 

os autores estudados quando tratam do mesmo objeto, quer quando se referem aos mesmos 

conceitos ou percebam quando o recorte teórico-metodológico é antagônico. Assim, os alunos 

estão conhecendo mais de perto elementos explicativos diferentes sobre os temas propostos e 

tendo uma visão geral da Sociologia e suas possibilidades de compreensão e explicação dos 

fenômenos sociais. Os critérios variarão conforme cada tipo de atividade avaliadora estabelecida 

por cada oficina. De acordo com a especificidade de cada atividade, verificar-se-á o 

desenvolvimento cognitivo e intelectual do aluno segundo um critério fundamental que norteará o 

processo avaliador como um todo, qual seja: o aluno deverá demonstrar que conseguiu se 

apropriar dos conceitos e teorias historicamente acumulados pelas Ciências Sociais para 

desnaturalizar a realidade social analisada, fazendo adequadamente a mediação entre teoria e 

contexto social, evidenciando-se, assim, a desconstrução do senso comum a partir da 

incorporação dos conhecimentos científicos. Nas oficinas de produção de textos, é esperado que 



os alunos desenvolvam habilidades de leitura e escrita, promovam a análise discursiva de textos 

midiáticos e científicos através de atividades que aprimorem a técnica e a subjetividade na 

construção do texto. 

E por ultimo, espera-se que através da oficina de produção de vídeo os alunos 

tenham condições de se apropriarem dos conhecimentos necessários para a produção dos 

documentários. 

 

Considerações finais 

 

A Sociologia enquanto disciplina do currículo escolar pode contribuir, mediante 

o enfrentamento teórico e empírico dos assuntos escolhidos para a autonomia do pensamento, 

levando os alunos à uma postura mais reflexiva, critica, participativa e politizada diante da 

complexidade do mundo moderno. Ao compreender melhor a dinâmica da sociedade em que 

vive, o aluno poderá se perceber como elemento ativo, dotado de força política e capacidade para 

transformar o espaço social em que está inserido em um modelo mais justo e mais equilibrado de 

sociedade.  
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