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RESUMO: Este artigo traz reflexões a respeito do impacto que o projeto da semana de 
humanidades vem causando na proposta política pedagógica e educacional na Escola 
Maria do Rosário Castaldi, as conseqüências do desenvolvimento da proposta e seus 
resultados mais expressivos, bem como as possibilidades de multiplicação desse 
projeto e de projetos semelhantes como meio de buscar resultados qualitativos 
advindos da alteração da dinâmica cotidiana da escola. Os resultados da pesquisa 
demonstram que apesar de limitadas as transformações são perceptíveis e positivas no 
que diz respeito a um avanço na qualidade do ensino como um todo, desde que ações 
de participação, penetração e envolvimento, por parte dos diversos setores da 
sociedade, aconteçam e se multipliquem1.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A escola do século XXI tem se tornado um espaço de socialização por 

excelência, a sua organicidade na sociedade como um todo é vital, porem toda essa 

importância não é estéril, historicamente a escola tem sido um espaço de debates a 

respeito da formação social de indivíduos, ora como micro espaço reprodutor das 

relações macro-sociais, ora como espaço de transformações e debates entorno da 

sociedade.   

                                            
1
 Agradeço aos professores da Licenciatura do departamento de Ciências Sociais que com muita 

destreza, dedicação e amizade orientaram toda a nossa rica formação na experiência pedagógica e na 
pratica orgânica do ensino das Ciências Sociais, a Escola Maria do Rosário Castaldi na figura de sua 
Direção, Coordenação Pedagógica, Professores, Funcionários e a Orientadora de estagio nesta 
instituição, pela receptividade e companheirismo.        
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Este levantamento foi feito durante a Semana de Humanidades de 2009 e o ano 

de 2009, por isso alguns dados quantitativos podem ser demonstrados, mas somente 

com base no ano de 2009 e apenas para uma melhor visualização da distribuição da 

participação dos alunos no evento, as entrevistas qualitativas são referentes aos três 

anos e foram feitas com alunos do terceiro ano em 2009 que participaram ativamente e 

passivamente do evento nos três anos.         

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Perceber que a escola, ora funciona como micro espaço reprodutor das relações 

macro-sociais, ora como espaço de transformações e debates entorno da sociedade, 

polariza o debate e nos da à possibilidade de clareza, desta forma evitamos por um 

lado, analises apologéticas e positivistas, por outro, as pessimistas. Também saímos de 

perspectivas que tratam esta instituição como totalmente engessada ou totalmente 

revolucionaria, não há uma nesta análise uma linearidade positiva a ser alcançada, mas 

buscamos aqui a percepção das possibilidades de movimentação entre dois eixos, o da 

reprodução e o da mudança. Assumimos uma diretividade, um compromisso com uma 

educação reflexiva e consciente. 

Medir o alcance da contribuição da Semana de Humanidades e de eventos 

similares para a qualidade do ensino é de extrema importância, já que este espaço se 

caracteriza essencialmente como um momento de suspensão da rotina cotidiana da 

escola, um espaço de debate entorno também do papel da própria escola na 

sociedade, que pode trazer de volta ao cotidiano, à implantação de experiências bem 

sucedidas em práticas pedagógicas, organizacionais e de gestão. 

Essa suspensão momentânea do cotidiano da escola provoca pequenas rupturas 

e reconfigurações que, poderão ser observadas a curto, médio e longo prazo. Isso 

porque em três anos - espaço de curto prazo - os indicadores dessas transformações já 

são percebidos, esse é o interesse maior desta pesquisa. Notar as transformações na 

cotidianidade dos alunos, seus comportamentos, as opiniões a respeito de diversos 

temas, seu comprometimento, interesse, a forma com que estes se apropriam do 
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conhecimento em beneficio próprio ou coletivo, e os resultados da experimentação de 

troca de papel com o professor e a experimentação da pratica pedagógica. 

 No que diz respeito aos professores, é importante notar seu relacionamento com 

os alunos, sob novas formas de dar os conteúdos, de pensar o espaço escolar, de 

discutir a educação, a interdisciplinaridade e o seu próprio papel na instituição escolar. 

Também notar, o envolvimento da sociedade civil de diversos setores ocupando 

o espaço aberto no interior da escola para temas de interesse comum, movimentos 

sociais, religiosos, culturais, de gênero, etnia, políticos, que tem um momento de 

penetração direta e dialogo com a escola, o que possibilita a esta instituição, uma 

aproximação com a realidade que a circunda.   

O envolvimento de funcionários de todos os setores na organização, quebrando 

com a rotina burocrática de se relacionar e trabalhar no interior da instituição escolar, 

construindo no interior da instituição escolar, relações para alem do controle e da 

coerção, normalmente delegada aos funcionários da burocracia escolar.  

A aproximação da universidade com o cotidiano das escolas, o mundo das idéias 

do mundo da práxis, permite uma formação do futuro professor já em contato com as 

múltiplas possibilidades experimentadas neste evento para além da observação e 

regência obrigatória e cotidiana, um exercício criativo comprometido com o conteúdo, 

mas também, com novas formas de exercer a prática pedagógica, enriquecendo a 

formação do futuro professor. 

 Trata-se de cumprir com a organicidade da universidade pública e de seus 

graduandos de todas as áreas que, sempre estarão em débito com a sociedade e 

deverão a ela o fruto do seu conhecimento. 

A semana de humanidades, semanas temáticas e eventos similares, re-

configuram e colocam em debate, mesmo que por um pequeno espaço de tempo ou 

momentaneamente, a organização social da educação, das relações dentro e fora 

desta instituição, possibilitando a continuidade de debates importantes gerados a partir 

desse espaço. 

Diante de tudo isso é objetivo do artigo, destacar o processo de transformação e 

as possibilidades abertas para se repensar os moldes educacionais atuais, as novas 



4 

 

 

 

propostas de conteúdos, as novas metodologias para abordoá-los e as implicações que 

disso decorre no projeto político pedagógico e na política educacional como um todo, 

ao se abrir um espaço de democratização na efetivação dessas propostas, a 

implementação de novas perspectivas a partir dos passos dados experimentalmente 

nas semanas temáticas. 

Também observar o alcance da contribuição da Semana de Humanidades para a 

qualidade do ensino médio, para o desenvolvimento crítico e reflexivo do mesmo, já que 

este evento no seu terceiro ano completa um ciclo no ensino médio e começa a 

apresentar seus primeiros resultados concretos, medir o impacto a as impressões que 

os debates têm causado no meio educacional, mais especificamente os alunos do 

terceiro ano e todos os que estiveram envolvidos nos últimos três anos de evento. 

Estes podem nos dar respostas concretas a respeito das contribuições limites e 

possibilidades, também diversos impactos para alem da estrutura educacional e dos 

alunos, aspectos sociais que podem decorrer das iniciativas germinadas no interior do 

projeto.  

Partimos da hipótese, de que a semana de Humanidades do Colégio Est. 

Castaldi tem aberto um espaço de debates onde o próprio modelo de educação tem 

entrado em questão, esse debate num primeiro momento não alcança rupturas 

drásticas com a estrutura estabelecida, mas põe em movimento um processo de 

discussão sobre o modelo de educação tradicional (DURKHEIM, 1978).  

Em longo prazo pode trazer resultados positivos no sentido da construção de 

uma formação histórico-critica (GASPARIN, 2005). O que se nota ano a ano é uma 

maior participação de diversos setores da sociedade que se apropriam de espaços 

como este e fazem dele muitas vezes um foco de intervenção permanente no interior da 

instituição.  

Para desencadear um diálogo não basta que as partes estejam dispostas a 

dialogar, mas é necessário um espaço propício e momento oportuno para que ocorram 

as primeiras palavras, este evento se apresenta como este espaço e momento.   
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2. CONJUNTURA TEÓRICA E SOCIAL 

 

A Educação não só no Brasil vem sendo discutida e problematizada há algum 

tempo por diversos autores como, TOMASI (2000), GASPARIN (2005), HAYDT (2006), 

DUARTE (2007), muitos deles tem lançado medidas propositivas para a melhoria da 

qualidade do ensino, outros construindo críticas a respeito apontando possíveis causas, 

desdobramentos e interferências. É desse movimento de debates que nascem 

iniciativas como a da Semana de Humanidades que, vem tentando contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino em Londrina e região. 

O envolvimento de professores do Ensino Médio, direção como um todo e das 

universidades, seus professores da área de licenciatura e alunos licenciados, 

demonstra uma séria preocupação e comprometimento com a melhoria da proposta 

educacional recorrente. 

Neste breve levantamento de impressões da história recente deste evento, nos 

possibilita uma análise entorno de alguns debates que perpassam e constroem 

respostas, mesmo que iniciais, ao problema. 

 

2.1 O CONTEXTO SOCIAL: PARTICIPAÇÃO, PENETRAÇÃO, ENVOLVIMENTO E 
DIALOGO.  

 

O debate sobre a questão da escola e da educação social dos indivíduos, 

possibilita a formulação de três conceitos com os quais vamos trabalhar, a participação, 

a penetração e o envolvimento da sociedade como um todo, no interior da instituição. A 

participação que a sociedade na figura de suas instituições, movimentos sociais, 

organizações civis, governamentais, tem na escola diz respeito à estrutura que a 

sociedade é capaz de construir em conjunto e em favor da instituição escolar, em prol 

de um projeto comum de cidadania, Ferreira (1993). 

Guardadas as devidas proporções das obrigações de cada setor, hoje já não é 

possível enxergar a escola como responsabilidade única e exclusiva do Estado, pois 

apesar da construção da garantia estatal da educação ser recente e positiva, esta não 

pode servir como escusa para que outros setores da sociedade se eximam da 
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responsabilidade de participar da construção do modelo escolar e da educação social 

dos indivíduos. 

É comum hoje nos envolvermos em debates que discutem o papel da Escola na 

sociedade, na maioria das vezes elas se polariza no sentido de discutir se cabe a 

Escola, ensinar matérias instrumentais que disponibilize ferramentas aos indivíduos 

para a prática da vida social ou cabe a ela ir alem na formação de cidadãos aptos a 

viver em sociedade, a final a Escola é instrumental ou de formação. Se instrumental não 

cabe a escola lançar parâmetros morais, ideológicos e de valores de formas de agir e 

ser dos indivíduos (mesmo que isso de alguma forma esteja sempre presente), apenas 

seria de responsabilidade da escola disponibilizar ferramentas para que este as utilize 

conforme sua própria formação social, se de formação sim, Mészáros (2005). 

Sem, contudo dar vazão a este longo debate por não ser o problema central de 

nosso trabalho, necessitamos pinçar dessa discussão as conclusões com as quais 

concordamos e necessitamos para fundamentar nosso debate. 

Nem instrumentalizar, nem formar apenas. Cabe a Escola em conjunto com 

todas as parcelas da sociedade construir a educação, e para isso a participação é 

fundamental na construção desse novo processo de configuração das relações sociais, 

Elias (2006). 

No entanto para que isso aconteça é necessário que se construam espaços e 

momentos oportunos a fim de possibilitar a entrada da sociedade no interior da 

instituição escolar, para que então esta poça ser chamada a participar. 

A entrada da sociedade na escola, ou seja, sua penetração no interior desta 

instituição, diz respeito a mecanismos de acesso entre comunidade externa e interna, 

este acesso fica impossibilitado caso a escola se feche entorno de si mesma como um 

mundo alheio a realidade social que a cerca. Não vamos aqui sentenciar quais as 

instituições ou setores devem ou não penetrar no interior do contexto escolar, mas 

partindo do pressuposto democrático a escola deve estar aberta a múltiplos debates 

comuns a sociedade. 

O envolvimento da escola em tais debates cria uma mão de retorno, consolida o 

papel da escola na sociedade instaurando a interação entre escola e sociedade, o 
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diálogo pormenoriza a questão de quem começou a falar primeiro, mas constrói 

debates entorno de temas comuns, essa é a finalidade de todo este movimento captado 

por este trabalho. 

A Semana de humanidades por si só, não é capaz de dar conta desse 

movimento, mas é pioneira no que diz respeito a criar espaços de abertos a 

comunicação no interior da instituição escolar. 

 

2.2 A ESCOLA E A SEMANA DE HUMANIDADES. 

 

Parece ser um consenso da comunidade escolar do Colégio Maria do Rosário 

Castaldi que a Semana de Humanidades e positiva, já que desenvolve uma série de 

questões pertinentes ao papel desta instituição. 

A seguir podemos observar um resumo qualitativo das considerações de cada 

setor, privilegiamos esta perspectiva por considerar que a análise qualitativa daria uma 

maior liberdade para o florescimento das questões pertinentes ao nosso problema, por 

isso tentamos organizar as impressões expressas dessa forma.   

 

2.2.1 A DIREÇÃO 

 

A direção, na figura da Diretora Sandra Meira Elvideira Piana, julga positiva a 

semana, pois esta auxilia no processo de assimilação de conteúdos, no estímulo a 

participação ativa dos alunos no processo pedagógico. 

O projeto fomenta a participação da comunidade externa em seus diversos 

setores que, ao adentrar na escola e se manifestarem possibilitam aos estudantes uma 

compreensão melhor da realidade social que os circunda. Estimula a formação de 

grupos de estudo e a identificação empírica com o conteúdo, auxiliando na construção 

das próprias identidades desses estudantes, questões de gênero e etnia, políticas, 

ideológicas e religiosas, cientificas e cotidianas e uma infinidade de questões que 

permeiam as inquietações naturais dessa fase da vida dos estudantes. 
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 A direção entende que os estudantes pesquisam coisas que fazem parte de seu 

cotidiano, utilizando as ferramentas dadas pelas reflexões na sua própria compreensão 

de mundo. A suspensão da rotina durante a Semana de Humanidades e outras 

atividades similares é vista como positiva, isso quando esta acontece em uma semana 

um evento “blocado”, pois assim contribui para diversificação do cotidiano, mas é 

necessário ter claro que essa diversificação acontece em regime de exceção, pois 

caberá ao professor no cotidiano da sala de aula aproveitar-se das experiências tidas 

durante esse período, uma mudança na prática pedagógica depende dessa ação de 

manutenção e aproveitamento das experiências que se mostraram positivas, como uma 

maior interação entre as disciplinas, a utilização de elementos e debates externos 

contextualizados ao cotidiano da escola. 

Segundo a direção, algumas disciplinas como a de Artes, Educação Física, 

Filosofia e Sociologia e outras humanidades a dinamicidade alcançada durante a 

semana poderia ser mantida ou ao menos trabalhada esporadicamente. A grade 

curricular pode alcançar avanços na percepção mais nítida da realidade social para a 

qual se esta preparando o aluno, na aplicabilidade das disciplinas, de sua necessidade 

no ensino médio, a experimentação real dos conceitos abordados por elas, instigam-se 

principalmente as afinidades com as disciplinas, e o ideal é que essa importância seja 

percebida todos os dias, que todos os dias os professores consigam desenvolver 

praticas pedagógicas que logrem esse envolvimento. 

Não se trata para a direção de uma semana estanque, pois ao promover a 

socialização dos alunos, o trabalho em grupo, o respeito às diversidades, a semana 

consegue instigar o dia a dia do aluno, pois alunos e professores percebem que é 

possível trabalhar de forma diferente, bem como a sociedade também percebe que 

pode dialogar com a escola de forma diferente. 

Ainda existem segundo a direção alguns pontos a serem melhorados, uma maior 

integração e participação das diversas disciplinas, a questão da avaliação das palestras 

na semana. 

A direção considera que existem mais pontos positivos a serem aproveitados do 

que pontos negativos a serem corrigidos.  
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Podemos perceber que na fala a responsabilidade, tanto pelos pontos positivos, 

quanto pelos pontos críticos é dividida principalmente com os professores, colocando 

estes como principais agentes nas propostas.  

                                                                                                                                                                             

2.2.2 A EQUIPE PEDAGÓGICA  

 

A equipe pedagógica, representada pela Sra. Dalva Sutsuko Muraóka, comunga 

com a maioria das impressões da direção, inclusive na visão do professor como agente 

principal dentro do processo escolar, mas tem uma visão mais voltada as 

características dos alunos, esta levanta algumas questões importantes. 

 Para a equipe pedagógica, o dialogo com a comunidade externa no começo foi 

algo difícil a ser construído, a busca por despertar o interesse na penetração de 

diversos setores da sociedade no interior da escola, a valorização de disciplinas e 

temas afins, muitas das vezes externas ao contexto escolar. A valorização do aluno é 

um dos principais pontos que a semana de Humanidades desenvolve, pois estes são 

convidados a participar do processo educacional sentindo-se parte dele, tendo 

estimulada a sua autoconfiança, auto-estima, socialização, e a condição psicológica. 

A Semana de Humanidades para a equipe pedagógica fortalece os debates 

entorno das disciplinas, fomenta antigos debates e cria novos. Apesar das dificuldades 

que implicam a organização do evento este traz progressos importantes, a abertura a 

uma multiplicidade de possibilidades, também é notável os efeitos no comportamento 

dos alunos, promovendo a interação do aluno com o professor de uma forma diferente, 

possibilitando a continuidade dessa relação. 

Segundo a equipe pedagógica, a Semana de Humanidades, tanto é um espaço 

de consolidação de ações feitas durante o ano, quanto um espaço para a formação de 

novos projetos. 

Se analisarmos os relatos desses dois setores da comunidade escolar, vemos 

que os professores e alunos enquanto agentes do cotidiano são colocados em papeis 

centrais no contexto escolar, algumas questões como esta se repetem no sentido de 

reafirmarem posições consensuais a respeito das impressões tidas das implicações e 
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conseqüências da Semana de Humanidades no cotidiano escolar e as possibilidades 

de avanços, por isso é necessário que percebamos no decorrer deste trabalho o debate 

que existe entorno da questão da qualidade da educação. 

 

2.2.3 OS PROFESSORES 

 

Tomando alguns professores participantes das semanas de humanidades, como 

foco de nossa pesquisa, percebemos a participação não esta restrita as humanidades, 

como no caso do professor José Carlos professor de matemática, para o qual o 

principal objetivo da semana é a integração dos alunos no processo do conhecimento, 

pois quando estes se tornam sujeitos que assumem o papel do professor conhecem as 

responsabilidades e compromissos do educador, o professor Marcos Rubo, o professor 

Glauber Andrade e a maioria dos professores comungam desta opinião.     

Para eles, a semana de humanidades é uma oportunidade impar de trabalho, 

pois nela é possível desenvolver diversas atividades que no cotidiano da escola seria 

demasiadamente dificultoso, um espaço onde as possibilidades de atuação se ampliam 

para alem da organização burocrática. Se abre a oportunidade de construir novas 

formas de diálogos com os alunos, comunidade externa, comunidade universitária, 

movimentos sociais. Mas segundo eles, existem criticas a serem feitas, pois a 

participação da comunidade externa muitas vezes abre espaço para discursos 

religiosos, propagandas de produtos, que não fazem parte do principio da educação.   

Ainda nos pontos positivos, para os professores é possível estimular os alunos a 

se aprofundarem em temas escolhidos por eles com os quais eles mais se identificam, 

alem de construírem o processo de conhecimento eles assimilam de melhor forma os 

conteúdos, absorver para o cotidiano alguns aprendizados e experiências obtida na 

semana de humanidades, porem sempre é necessário ter em mente que a rotina 

burocratizada e precarizada continua. 

Mudanças drásticas na Educação passam pela revisão dos parâmetros 

burocráticos e organizacionais, desde os programas nacionais aos núcleos regionais. 
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Para a maioria dos professores a Semana de Humanidades é positiva no sentido 

de se construir espaços de diversificação do ensino, experimentar novas práticas 

pedagógicas e estimular de diferentes formas o processo de aprendizagem dos 

estudantes.  

Porem é importante citar que os professores tem consciência das dificuldades 

inerentes ao meio educacional também no que se refere ao comportamento e 

comprometimento dos estudantes com educação, a Semana de Humanidades não 

resolve todos os problemas de interesse dos estudantes, e nem é essa a sua 

pretensão, ela consegue estimular aqueles que se predispõem a participar ativamente 

do processo em um momento oportuno, mas raras vezes consegue reverter o processo 

de desinteresse cotidiano do aluno. 

 

2.2.3.1 PALAVRA DA PROFA. VANÍ DO ESPÍRITO SANTO – IDEALISADORA DO 
PROJETO  

 

Quando aluna de graduação, já no primeiro ano de ciências sociais, passei a 

fazer parte do grupo do Centro Acadêmico e também   do Diretório central dos 

Estudantes. . No Centro Acadêmico tínhamos como presidente Elsom  Alves Lima, hoje 

professor  da rede privada de ensino superior. No Diretório Central dos(as) estudantes 

tínhamos como presidente Cyro  Fernandes Correia Junior, hoje prefeito de Ivaiporâ.,. 

como professoras do departamento de Ciências Sociais, tinha  a professora Lesi, 

professora  Marcolina e Professora Ileizi... O que todas estas pessoas tinham em 

comum era a luta incansável pela implantação da sociologia no ensino médio. A lutas 

destas pessoas  me influenciaram muito. Já enquanto membro do centro acadêmico 

trouxemos para  a UEL, o Encontro Regional de Estudantes de Ciências Sociais 

(ERECS) no ano de 1995, quando a professora  Ângela Maria de Lima, então 

graduanda de Ciências Sociais, se juntou a nós.  Nos anos posteriores,, a professora 

Ângela foi trabalhar no Colégio Estadual  Nillo Peçanha, como professora de 

Sociologia, lá participou de uma projeto, onde tinha como foco a sociologia, começava 

nesta escola Nillo Peçanha, o que chamamos hoje de Semanas de Sociologia  . Desde 

o principio das semanas de sociologia e filosofia no Nilo Peçanha, estive presente 
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enquanto palestrante. No ano de 2005, A professora Maria Tereza Orticelli ( Maite), 

estava comigo no CASTALDI, esta professora de filosofia também trabalhava no Nilo 

Peçanha e era  uma das organizadoras das semanas lá. Convidei a Maitê para  

realizarmos a semana no CASTALDI. 

 A professora Maitê,  me alertou que no Nilo Peçanha, a equipe pedagógica já 

havia “comprado a idéia”, e lá o projeto era de toda a escola, no Castaldi,  pelas suas 

observações não seria assim, uma vez que era uma escola muito técnica. Mas se 

colocou a disposição para ajudar caso a equipe pedagógica, a direção autorizasse a 

realização da semana. Isto era setembro de 2005. Imediatamente fui conversar com a 

equipe pedagógica do período matutino, que colocou vários obstáculos, um deles é que 

eu  só era professora dos terceiros anos, e de duas  turmas profissionalizantes, o resto 

das turmas não tinham sociologia. Uma das pedagogas pediu que apresentasse um 

projeto com a minha idéia.  No  transcorrer do ano de 2006 conversei com vários 

professores e professoras, conversei também com  pessoas do administrativo e 

funcionários em geral.  

Apresentei a idéia a quem se propusesse a ouvir. Neste meio tempo, conversei 

com a professora Ângela, Ileize, Elsom,(que estava dando aulas na UEL). E finalmente 

em dezembro de 2006 em um conselho de classe apresentei o projeto do que eu queria 

como semana de sociologia e filosofia. Neste meio tempo, a professora Maitê estava 

muito preocupada, ela me alertava que era capaz  de ser aprovado o projeto da 

semanas, mas que na prática ficaria para mim e ela desenvolver. Fiquei de 

reapresentar o projeto na semana pedagógica de 2007(fevereiro).  

Foi o que fiz, e  o projeto foi aprovado pela maioria, mas não consenso. No 

período matutino, uma das pedagogas se envolveu totalmente, as demais não, ficando 

eu, a Maitê e esta pedagoga para organizar palestras  eventos culturais para todas as 

turmas, logo em seguida a Professora Maitê foi trabalhar no Núcleo Regional de 

Educação de Londrina  e no mês de  abril fiz o convite para a Professora  de Filosofia 

Poliana, pois notei que esta profissional era apaixonada por teatro, música, bandas, etc. 
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A semana ficou de acontecer em junho  com 4 pessoas efetivamente responsáveis pela 

organização. Nesta semana teria palestras e eventos culturais.  Tinham 16 turmas de 

manha, ficando decidido que seriam 2 palestras por turmas, com temas como ética, 

movimentos sociais, cidadania. violência, etc.  

Tínhamos que arrumar no mínimo 32 palestrantes só no período matutino, e 

mais atividades culturais para todos os dias, uma vez que os alunos e alunas não 

poderiam sair antes do término das aulas. Neste anos foi muito complicado o período 

noturno, não tivemos envolvimento de  nenhum docente e nem de alunos(as) . eu tinha 

aula em uma única turma, duas aulas semanas. Mesmo assim, no dia das minhas aulas 

trouxemos conselheiros tutelares para falar sobre o ECA e violência e o professor 

 Cesar Bueno, da PUC, para falar  sobre a mundialização da economia e o mundo do 

trabalho para  os(as) alunos(as) do integrado.  

Fomos muito criticados, porque os(as) professores(as) não ficaram em sala com 

alunos(as) de outras modalidades de ensino( subseqüente) e não cabia todos(as) os 

alunos(as) nas sala que havia preparado para as palestras, uma vez que os(as) 

próprios(as) professores (as) do subseqüente não  haviam aprovado o projeto, portanto 

não queriam que seu alunos(as) participassem da semana, mas no dia foram liberados. 

A apresentação cultural também foi criticada, uma vez que as meninas, segundo os 

professores e professoras dos cursos profissionalizantes, estavam como roupas 

inadequadas  e danças impróprias para a escola. 

No ano de 2007, a avaliação dos alunos e alunas foi que a semana havia sido 

excelente, e de alguns professores e professoras é que a semana apenas havia tomado 

tempo das aulas, portanto perda de tempo. Neste ano de 2007, vários professores e 

professoras faltaram nos dias que estavam acontecendo a semana. Mas tivemos  

professores e professoras que não tinham aulas na escola, mas apareceram nos dias 

para ajudar. Formamos neste ano de 2007, três equipes de alunos e alunas 

palestrantes. A professora Adriana Ferreira da UEL, nos ajudou muito, trazendo seus 

alunos e alunas para darem palestras,  ficando quase o tempo inteiro conosco na 
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escola, foi fundamental para nossa organização. Lembrando que eu e a professora 

Maitê não saímos dos telefones quando não estávamos em sala, ligando e convidando 

pessoas para darem palestra.  

A professora Maria Jose de Rezende foi de uma extrema solidariedade, quando 

a convidei para dar palestras, ela disse que poderia dar apenas uma, pois teria aula na 

UEL, logo após, quando ela percebeu que estávamos com problemas com palestrantes 

faltosos, disse que entraria em uma sala a mais, só precisaria sair uns 10 minutos mais 

cedo, jogamos duas turmas para ela dar palestras. 

NO ano de 2008, na semana pedagógica, eu estava em Brasília em um 

congresso de educação, mas a professora Poliana  reapresentou o projeto na semana 

pedagógica, o professor de História solicitou que fosse com outro nome: Semana de 

Humanidade e que ele ajudaria  na organização, este professor arrumou alguns 

palestrantes, mas precisou se ausentar da escola por compromissos pessoais. Neste 

ano já tínhamos mais professores e professoras comprometidos(as) com a organização. 

Alunos e alunas também estavam mais empolgados, mas ainda tínhamos muita 

resistência, principalmente dos professores(as) do período noturno e cursos 

profissionalizantes. Mas, conseguimos realizar a semana no período da manha e da 

tarde,  envolvendo 4 universidades, alunos e alunas sendo palestrantes , cantores, 

poetas ,atores e atrizes.  A professora Ângela Maira de Lima  estava presente com os 

estagiários(as) da UEL,  os estagiários(as) de sociologia no Castaldi, infelizmente não 

“compraram” a idéia, não participaram da organização como um todo. Tivemos 2 deles , 

de um total de 6 que deram palestras, mas não ajudaram na parte logística. 

No ano de 2009 tivemos envolvimento de professores(as) dos cursos 

profissionalizantes, uma delas participou de todo o processo de organização, tivemos 

 poucas pessoas da equipe pedagógica que não se envolveram, e quanto ao(as) 

alunos(as), um envolvimento muito grande, alguns até brigaram para darem palestras, 

apresentarem teatro. Tivemos de 6 estagiários, 4 envolvidos diretamente na 
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organização, dois deles na logística do evento, sendo que um deles até orientou um 

grupo de alunos(as) palestrantes.  

Não ouvimos nenhum comentários  ruins de professores e professoras, apenas 

comentários  elogiosos. No período noturno só teve uma apresentação do Teatro do 

Oprimido,  que foi muito elogiada, a ponto de alguns professores e professoras nos 

procurarem para saber mais da semana e solicitarem que seja implementada no ano de 

2010. Vamos ver como que ficará nos próximos anos. Parece-nos que o projeto da 

semana de humanidade já criou algumas raízes,    principalmente no período matutino, 

que é o período  onde concentro  grande parte de minhas aulas. O que pode ajudar 

mais é que nos próximos anos, a sociologia estará em todas as séries do ensino médio. 

 

2.2.4 OS ESTUDANTES 

  

Os estudantes se dividem entre, aqueles que participam ativamente da semana e 

aqueles que apenas assistem as palestras, nossa analise se concentra sobre os que 

participam ativamente no processo de construção da semana de humanidades, por 

acreditar que nestes os resultados são empiricamente mais evidentes.  

Dentre os que participaram ativamente todos de alguma forma consideraram 

positiva a Semana de Humanidades. Para estes alunos a possibilidade de trabalhar 

temas de seu interesse, apresentar suas manifestações artísticas. É positivo pela 

oportunidade de se envolver com aquilo que mais gostam em determinada matéria, 

expressar temas que lhes interessa individualmente na afirmação de suas identidades, 

aspirações e inquietações.  

Dentre eles se destacam três grupos palestrantes que se consolidaram 

amplamente com temas que se destacaram pela profundidade do trabalho e pelas 

conseqüências na formação desses indivíduos os quais acompanhamos todo o 

processo de reflexão.  

Para isso em 2008 colocamos em prática em conjunto com a professora de 

sociologia do colégio, o Grupo de Estudos de Humanidades do Colégio Maria do 
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Rosário Castaldi (GEH) onde orientamos dois grupos que seriam palestrantes na 

semana de Humanidades, o de Xenofobia e Nazismo e o de Bulling Homofobia e 

Homosexualidade. 

Os dois grupos surgiram do interesse comum entre alunos dos 3° anos 2008 

entorno dos temas, onde identificamos motivações diferentes o que iriam mais adiante 

polarizar os debates e criar dois grupos. 

O grupo dos que se interessavam pelos temas Xenofobia e Nazismo era de 

meninas que tinham contato de alguma forma com estes temas sem definição dada de 

concordância ou discordância, com pontos de aproximação e de distanciamento, o que 

nos demandou uma atenção especial, já que se tratava de adolescentes em formação e 

ideologicamente indefinidos. 

Trabalhamos na análise sociológica dos temas com filmes, textos, debates na 

desconstrução de impressões do senso comum e na reflexão crítica e problematização 

dos temas, onde os alunos foram instigados a refletir a respeito. 

Este grupo realmente foi um desafio no sentido da desnaturalização dos 

discursos do cotidiano e a construção de uma analise crítica entorno do tema, o que 

resultou em uma palestra bem sucedida na Semana de Humanidades de 2008 e não 

apenas isso, trouxe resultados considerados positivos no que se refere a formação 

social desses indivíduos. 

O grupo que se interessava por Bulling Homofobia e Homosexualidade têm 

peculiaridades extraordinárias, já que o debate entorno do tema dizia respeito a 

construção da própria identidade, e da auto-afirmação social. O trabalho desenvolvido 

com este grupo foi baseado em conceitos da Antropologia, Psicologia, Biologia e 

direitos humanos, o que resultou em um trabalho que foi apresentado na semana de 

2008 e 2009 não só no Colégio Castaldi, mas em diversos colégios da região. Alem 

disso um dos integrantes desse grupo se identificou de tal forma com as Ciências 

Sociais e a forma com que estas abordam o tema que se enveredou pela graduação na 

Universidade Estadual de Londrina PR. 

    O grupo que surgiu em 2009 veio a partir do trabalho em classe da professora 

de sociologia como preparação da semana de humanidades, do qual ficamos 
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encarregados de orientar, os alunos trabalharam na produção de um vídeo de curta 

duração e de uma palestra sobre o Aborto e o debate entorno do tema, também o 

trabalho de problematização sociológica foi delicado já que questões desse gênero são 

perpassadas por questões morais dadas, as quais também entraram em debate e 

puderam ser desconstruídas e problematizadas. Esta palestra também se estendeu 

para alem da semana e se apresentou outras escolas. 

Podemos perceber então que a Semana de Humanidades tem demonstrado 

resultados positivos, contribuído para a formação dos indivíduos, principalmente 

daqueles que se envolvem nos temas pelas mais variadas motivações. 

Os alunos têm demonstrado ano a ano o interesse em participar por perceber 

que não se trata de uma semana apenas, mas de uma oportunidade de pôr em pauta 

questões pertinentes a eles, e quando estas questões são problematizadas isso 

desperta a curiosidade por participar do processo do conhecimento passando adiante 

aquilo que eles próprios descobriram. 

 

 

2.3 O CONHECIMENTO ACADÊMICO, GRADUAÇÃO E A SEMANA DE 
HUMANIDADES 

 

Dar a oportunidade do conhecimento acadêmico de ultrapassar as barreiras da 

universidade para além das obrigações burocráticas constrói um diálogo essencial para 

ambas as instituições, principalmente no que se refere à licenciatura, pois dá à 

possibilidade do licenciando de ter uma formação orgânica em contato real com o meio 

para o qual esta sendo preparado, esse impacto é mais evidente quando a semana 

acontece na escola em que esse graduando esta praticando sua licenciatura, pois é lá 

que ele pode experimentar um compromisso efetivo com o contexto social escolar. 

  Ele é o maior beneficiado por ter a oportunidade de pôr em prática ferramentas 

para alem das regências e do dia-a-dia das observações, a aplicação que demanda a 

organização do evento, a orientação dos grupos palestrantes, possibilidade de dialogar 

e se envolver com aquele meio de forma diferenciada já na graduação. 
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No futuro, o profissional terá experiência não só da rotina escolar, mas terá a 

experiência na participação efetiva no processo educativo e a pratica em pensar 

diversos instrumentos transformadores para a educação como um todo. 

É positivo para a universidade, pois esta expande o canal de comunicação da 

licenciatura cumprindo ainda mais com sua obrigação social, não só na formação de 

profissionais, mas na intervenção direta do conhecimento produzido no interior da 

universidade no meio social dos reais proprietários desse conhecimento, assim 

diminuindo o abismo inaceitável entre o mundo das idéias e o mundo das relações 

sociais reais, convidando os indivíduos que vivem nessa realidade a também 

participarem do processo de construção do conhecimento, Berbel (1996). 

Os limites se dão nas próprias fronteiras burocráticas da instituição escolar, a 

aula continua sendo de 50 minutos, o conteúdo do livro didático deficiente em algumas 

áreas, é evidente a necessidade de valorização não só dos professores, mas de todas 

as categorias envolvidas no processo escolar, a progressão continuada ainda é 

estimulada, pensar transformações drásticas, a partir de movimentos limitados pelas 

fronteiras burocráticas e organizacionais da instituição é ser demasiadamente utópico, 

Mészáros (2005). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que a nossa hipótese é em grande parte verdadeira, ou seja, a 

semana de Humanidades do Colégio Est. Castaldi tem aberto um espaço de debates 

onde o próprio modelo de educação tem entrado em questão, esse debate num 

primeiro momento não alcança rupturas drásticas com a estrutura estabelecida, mas 

põe em movimento um processo de discussão sobre o modelo de educação tradicional, 

Em longo prazo pode trazer resultados positivos no sentido da construção de uma 

formação histórico-crítica, O que se nota ano a ano é uma maior participação de 

diversos setores da sociedade que se apropriam de espaços como este e fazem dele 

muitas vezes um foco de intervenção permanente no interior da instituição.  
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Este espaço tem sido de diálogo entre setores da sociedade civil e a instituição 

escolar, o próprio papel da escola hoje esta sendo discutido. Somos otimistas com 

relação aos resultados, porém cautelosos em assinalar mudanças amplas em curto 

prazo. Este estudo nos serve, como um registro das primeiras impressões a respeito 

dos resultados do evento e do envolvimento da universidade, na figura da licenciatura 

em ciências sociais, com a instituição escolar.  

Este estudo põe em movimento um debate entorno do papel da própria formação 

do professor, pois se demonstra que não se trata apenas de utilizar o espaço para 

possibilitar o recebimento do título de licenciado, mas a partir do momento que a 

universidade tem acesso a comunidade escolar tem também um compromisso com ela, 

de participar positivamente da construção de uma instituição de qualidade, Berbel 

(1996). 

Os resultados em longo prazo são apenas especulativos, mas as sinalizações 

dos benefícios do comprometimento das licenciaturas, das Universidades e dos 

diversos setores da sociedade, na instituição escolar, são inegáveis. 
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ANEXO  

PROJETO INTERDISCIPLINAR – elaborado pelo Colégio Est. Maria do Rosário 
Castaldi 
 

SEMANAS DE HUMANIDADE   NO CENTRO  ESTADUAL  DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL  PROFESSORA MARIA DO ROSÁRIO CASTALDI 

TEMA: A HUMANIDADE E SUAS RELAÇÕES DE PODER 
 

Justificativa: 
 Vivemos em uma sociedade individualista e competitiva, onde as relações de poder 

entre pessoas, grupos,  países, blocos  econômicos, classes sociais, etc..., contribuem cada 
vez mais para um processo intenso de construção de uma sociedade extremamente violenta,  
sendo que  a disputa em diferentes espaços de poder causam a destruição de milhares de 
vidas. 

Consumismo, bio-combustível, relações  de gênero, mídia, imperialismo, degradação  
ambiental, só são alguns  tópicos  que  podem ser debatidos neste tema  “A HUMANIDADE E 
SUAS RELAÇÕES DE PODER nas mais diferentes ciências. CENTRO ESTADUAL  DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSORA  MARIA DO ROSÁRIO CASTALDI está  
propondo neste ano de 2007 iniciar uma reflexão interdisciplinar tendo as disciplinas 
sociologia, filosofia, história e geografia  por base para  debater  situações que levam a um 
processo de desumanização  da humanidade e conseqüentemente  sua própria destruição. 
Para isto, através de palestras, mesa redonda, teatro, música, painéis,  no mês de junho 
ou no transcorrer  do ano letivo , educadores e educandos, nos  períodos   matutino, 
vespertino e noturno estarão  CONSTRUINDO  UMA SEMANA  DE REFLEXÃO COM   
atividades de sociologia, filosofia, história e geografia  com o objetivo geral de  debater, 
refletir sobre  às expressivas mudanças estruturais e político-ideológicas, bem como, 
alterações profundas na forma de relação entre o Estado, a sociedade e o mercado e 
principalmente  na construção de um ser humano  solidário, justo, que tenha  a defesa da 
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vida como sua meta principal e com o objetivo específico de despertar lideranças entre os 
educandos que  contribuem  no processo  de  construção para um mundo melhor.  

Vivemos  em uma  realidade socioeconômica nacional, cujos dados estatísticos 
disponíveis apontam para o que ficou conhecido como a "década perdida" ou a "década da 
exclusão". O Brasil, segundo o Informe sobre desarollo humano (1993, p.19) tem uma das 
distribuições de renda mais desiguais do mundo: "el 20% más rico de la población recibe 26 
veces más ingresos que el 20% más pobre". Em compensação, em muito se avançou no 
campo da distensão política.  

Vivemos o paradoxo de uma sociedade que tem esperança em seu horizonte, mas 
também tem pesadelos, por não ter conseguido ainda dar respostas às demandas crescentes 
da população por eqüidade e justiça. Vivemos o desafio da cidadania, o desafio de "construir 
um sentido de pertencimento, sem o qual homens e mulheres não podem se reconhecer 
como cidadãos" (Telles, 1994a, p. 44).  

A nossa juventude vem sofrendo os efeitos  de uma sociedade que não tem como 
valor referencial a vida. E a escola, inserida  dentro dessa  sociedade sofre  os reflexos da 
mesma, fazendo com que apareça  na mídia, desde  espancamentos de professores a 
sequestro. Portanto, a escola, enquanto instituição, presente na vida de  milhões de  crianças 
e adolescentes têm  o dever    de contribuir para que  tanto a mulher quanto o homem 
decifrem as relações de poder que permeiam a nossa sociedade e assim  conhecer-se e 
conhecer os espaços onde podem e devem mudar essas relações nas construção de uma  
sociedade mais humana. 

 
Objetivo geral:  

 Contribuir com debate de uma sociedade mais humana, refletindo 
interdicisplinariamente sobre as diversas relações de poder que  envolvem a 
humanidade. 

Objetivos   específicos  
Despertar lideranças entre os educandos que  contribuam  no processo  de  construção 

para um mundo melhor.  
Refletir, tendo com base sociologia, filosofia, história e geografia  e perpassando pelas 

diferentes ciências,( biologia, química, física, matemática, etc...) as diversas  formas de poder, 
como mídia, imperialismo, consumismo,armas, Estados e ideologias  autoritárias construídas 
pela humanidade e que contribuem para sua própria destruição. 
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CRONOGRAMA 

 PASSOS DO PROJETO 

 Escolha de um(a)    educando para monitor  (a)  na sala  

 Escolha de  educadores(AS) para coordenadores(as)   gerais do Projeto E 

 REUNIÕES DE PLANEJAMENTO 

 O  papel  do(A) MONITOR(A) da sala  é incentivar, estimular    a  turma para  debater o 
tema ; A humanidade e suas relações de poder e  tirar entre os  educandos pessoas 
que queiram apresentar alguma ação para a escola e  comunidade 

 Em todas as ciências  deverá ser  haver estudo sobre o tema: a humanidade e suas 
relações de poder e nos meses que antecederem as apresentações , o preparo das 
mesmas em pelo menos 1  mensal de cada disciplina. O(a) educador(a) de cada 
disciplina  passa  a equipe pedagógica a data  mais  conveniente  para isto) 

   O educador de cada disciplina escolhe um valor  a ser atribuído  para cada 
apresentação, desde  que  o trabalho apresentado tenha relação com o conteúdo dado 
(exemplo:: biotecnologia, nota em biologia, história, sociologia,  O poder da mídia; nota 
em Português, sociologia, filosofia) 

 Equipe pedagógica,  coordenadores(as) e monitores deverão se reunir pelo menos uma 
vez por mês para analisarem como anda a organização das atividades. 

 AVALIAÇÃO 

 A  avaliação será contínua e permanente por toda a equipe pedagógica e na própria 
sala pelos educandos 

 Será construído pela equipe pedagógica um  instrumento  específico para  a avaliação 
do projeto 
RESPONSÁVEL: Professora de sociologia ; Vani Espírito Santo. 
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