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APRESENTAÇÃO 
 

Os movimentos sociais têm uma participação importante na dinâmica das 
transformações sociais, culturais e políticas da sociedade. Na atualidade, eles ganham 
grande relevância com a formação em rede e a sua organização horizontal, o qual se 
reflete também no Brasil, principalmente nas diversas manifestações que ocorreram neste 
ano de 2013. A diversidade cultural é um tema que não está distante do entendimento dos 
movimentos sociais. Os problemas do etnocentrismo, preconceito, diversidade cultural 
entre outros, também se manifestam na construção programática dos movimentos sociais. 

 
Sendo assim, O Colégio Estadual Benjamin Constant, o PIBID de Ciências Sociais 

e o Projeto Integrado LENPES (Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão de 
Sociologia), do Departamento de Ciências Sociais, da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL), com o apoio do Projeto de Pesquisa em Ensino “PRODOCÊNCIA”, realizaram a I 
JORNADA DE HUMANIDADES: “Diversidade cultural e movimentos sociais: das 
resistências às alternativas”, que ocorreu nos dias 21 e 22 de Maio de 2013. 

 
O objetivo do evento foi realizar oficinas pedagógicas, ministradas por profissionais 

de diferentes instituições, aos alunos do ensino fundamental e médio. Ao todo foram 
apresentadas 3 oficinas por dia, nos turnos matutino e vespertino, somando mais de 90 
oficinas, incluindo uma oficina ministrada aos pais dos alunos. Os temas abordados, nesta 
jornada, trataram de assuntos como: história e memória de Londrina; cultura afro-
brasileira; etnocentrismo e racimo; drogas e o álcool na sociedade; indústria cultural; 
evolucionismo e miscigenação racial; classes sociais; movimentos sociais; resistência e 
revolução; arte e movimentos sociais; diversidade cultural. Participaram destas oficinas 
professores da rede estadual, alunos de licenciatura da UEL, professores de Instituições 
de Ensino Superior e pessoas ligadas a movimentos sociais e culturais da cidade de 
Londrina. 

 
Agradecemos ao diretor do Colégio Estadual Benjamin Constant, Dirceu Vivan e a 

equipe docente, pedagógica e técnica da escola; à Universidade Estadual de Londrina 
(UEL); à Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus Londrina (UTFPR); ao 
projeto de Maracatu da AlmA - Associação Intercultural de Projetos Sociais; ao Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-UEL); às licenciaturas de Ciências 
Sociais, Espanhol, Química, Biologia, Filosofia, Pedagogia e Geografia da UEL; LENPES-
UEL; IPAC-UEL; Digilaser Artes Gráficas; PRODOCÊNCIA-UEL e principalmente aos 
alunos e pais/mães que participaram das oficinas. 

 
Apresentamos os resumos das oficinas realizadas e, desde já, agradecemos a 

colaboração de todos os envolvidos. 
 
 
 

Rogério Martins Marlier 
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RESUMOS 
 

A ÁREA E O METRO QUADRADO  

Patrícia Aparecida Caldana Pereira 
Contato: paticaldana@hotmail.com 

 

As medidas de superfície estão sempre presente no nosso cotidiano. Desde a antiguidade 
o homem precisa da capacidade de medir o mundo a seu redor para solucionar 
problemas do seu dia a dia. Como por exemplo, comprar um terreno, pintar uma parede, 
ladrilhar um piso, saber a quantidade de azulejos necessários para cobrir uma parede, 
etc. Ao longo dos anos, foram criadas diversas unidades de medida, como o pé, a 
polegada, a jarda e o palmo, mas, estas não eram precisas. A necessidade de uma 
padronização fez surgir, no século XVII, uma unidade universal, o metro. E para facilitar o 
uso deste novo parâmetro, foi criada uma referência visual, uma placa de platina com 
duas retas gravadas a 1 metro de distância uma da outra. Esta passou a ser a unidade de 
medida padrão, para cálculo de superfícies, o metro quadrado (m2). Para os alunos, 
muitas vezes é difícil compreender o que é o metro quadrado, e o que ele representa. 
Esta atividade tem por objetivo facilitar essa compreensão, por meio da elaboração do 
metro quadrado em tamanho real, feito com jornal e usá-lo para medir a área da sala de 
aula e também de outros espaços da escola. Dessa maneira, tenciona-se auxiliar os 
alunos tanto na teoria, como na prática, o conceito e aplicações desta medida. 

Palavras chave: Unidades De Medida. Superfície. Área.  
 

 

A CONTRIBUIÇÃO DO NATIVO PARA A SOCIEDADE ATUAL 

 

Bruno Mateus Fernandes 
Contato: matheusolsen@hotmail.com 

 
  Cristiane Marques de Araujo Pelissári 

Contato: kikatdl@hotmail.com 
 

   Josiane da Silva Santos 
Contato: josyane900@gmail.com 

 
  Juliana Aparecida de Souza 
 Contato: juliana.mision@gmail.com 

 
  Larissa Mulari Nazário 

Contato: larissanazario@hotmail.com 
      

Partimos do pressuposto teórico advindo das Diretrizes Curriculares que “propõe-se que a 
aula de Língua Estrangeira Moderna constitua um espaço  para que o aluno reconheça e 
compreenda a diversidade linguística e cultural, de  modo que se envolva discursivamente 
e perceba possibilidades de construção de  significados em relação ao mundo em que 

mailto:paticaldana@hotmail.com
mailto:matheusolsen@hotmail.com
mailto:kikatdl@hotmail.com
mailto:josyane900@gmail.com
mailto:juliana.mision@gmail.com
mailto:larissanazario@hotmail.com
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vive.” (D.C., p.53) A proposta adotada nessa diversidade das populações indígenas e sua 
cultura é uma forma de aproximar o modo de outras épocas para os dias atuais. A sala de 
aula estará dividida em quatro partes, onde cada parte será de um país distinto: Peru, 
Bolívia, Guatemala e México.  Em cada pequeno grupo será composta por um bolsista e 2 
alunos do CELEM (um terá 3, depende do número de alunos). Os cantos estarão todos 
ornamentados conforme o país que ali esteja. Antes de começar o giro na sala de aula, 
fazer uma dança com as pessoas ali presente, começando a contar uma historia no qual 
um dos bolsistas fez uma viagem nos 4 países ali pesquisado e conheceu tribos de 
nativos, e de cada país ele descobriu uma maneira distinta de se cumprimentar, vai ser 
algo bem animado que vai entrosar o grupo antes do rodízio na sala. 
 
Palavras chave: Nativo. Diversidade Cultural. Língua Estrangeira Espanhola.  
 
 

 
A CRISE ENTRE A MÍDIA E A HISTÓRIA 

 
 José Ricardo Bernardi 

 Jornalista e graduando do 4º ano do curso de história na UEL 
Contato: josericardobernardi@hotmail.com 

 
A informação em “primeira mão” tornou os veículos de informações como uma atividade 
industrial, o fetiche da velocidade jornalística faz com que as informações venham para o 
público de forma fragmentada, com isso, coloca em xeque o principal ideal da imprensa 
que é “dizer a Verdade”. Hoje em dia diante das reais condições de produção das 
informações (em geral precárias) na era do “tempo real” faz com que o jornalista na maior 
parte das vezes não apure todas as informações tampouco busque um numero maior de 
fontes de informações, se limitando a mesmice. Com isso esta oficina pretende 
demonstrar quais as fontes mais buscadas pelos jornalistas quando se trata de matérias 
ligadas ao meio ambiente, multiculturalismo e identificar qual é o espaço das minorias na 
mídia, com isso os alunos poderão desenvolver uma visão crítica das informações 
propagadas pelas mídias do presente e passado incentivando também na construção de 
uma concepção realista desprendida da alienação que a mídia propaga com informações 
fragmentadas. A mídia utilizada como base de pesquisa será o jornal impresso, baseado 
na mesma metodologia desenvolvida em trabalho de conclusão do curso de jornalismo. 
 
Palavras chave: História. Memória. Mídia. 
 
 

A CULTURA DO CONSUMO DO PONTO DE VISTA DAS EXPRESSÕES FACIAIS 
 

Leandro Chagas da Silva 
Contato: chagas.leandro@gmail.com 

 
A oficina será realizada com o seguinte objetivo: debater sobre a cultura do consumo do 
ponto de vista das expressões faciais1. O debate será o momento em que os participantes 
poderão expor suas opiniões e compará-las com as teorias e definições que serão 
apresentadas. Inicialmente definiremos cultura como “[...] a soma total de operações e 
normas que distanciam nossa vida da de nossos antepassados animais e que servem a 
dois fins: a proteção do ser humano frente à natureza e a regulação dos vínculos 
recíprocos entre os homens”2, em seguida os alunos poderão falar sobre o que entendem 
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por „consumo‟ e tentaremos relacionar as suas opiniões com a concepção de cultura 
apresentada para eles. A referência teórica para essa discussão será o artigo EMOÇÃO 
EM JOGO: A Cultura das Emoções. Nesse texto o autor escreveu sobre as emoções no 
contexto do marketing; indicando como algumas emoções são relacionadas a 
determinados produtos. Sendo a emoção predominante nessas propagandas, a alegria; 
que está diretamente relacionada à felicidade. Assim, podemos entender o consumidor 
como alguém que prefere comprar produtos que foram relacionados à palavra „felicidade‟. 
Na ultima parte da oficina os alunos aprenderão como se analisa expressões faciais. 
 
Palavras chave: Cultura de Consumo. Marketing. Expressões Faciais. 
 
 
A CULTURA E A RELIGIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA NO MARACATU DE BAQUE-

VIRADO 
 

Elaine Fernanda Lopes de Sousa  
Contato: e.fernanda@live.com 

PIBID CIÊNCIAS SOCIAIS/UEL 

 
O intuito dessa oficina é passar aos alunos todo percurso histórico do ritmo musical afro-
brasileiro Maracatu. Uma mistura de dança, cantos e percussão, com seus fundamentos 
na história da escravidão dos africanos no Brasil no século XVII, e seus fortes vínculos 
religiosos com o Candomblé; comentaremos suas tradições, cortejos, personagens e 
simbologia. Também abordaremos como Pernambuco se tornou a nação do maracatu, e 
como o ritmo se encontra presente na cultura nordestina, principalmente nos carnavais de 
Recife e Olinda. Discutiremos os diferentes tipos de maracatu: o de baque virado, ou 
Maracatu Nação; e o de baque solto, mais conhecido como Maracatu Rural. Com o auxilio 
de mais três oficineiros, distribuiremos alguns instrumentos típicos do maracatu de baque 
virado, como alfaias (bombos), agbês, gonguês, e ganzás; em células divididas por cada 
instrumento vamos passar os principais toques e baques dessa modalidade (o baque 
Luanda e o Machado). Ao final da oficina abriremos para a discussão e dúvidas dos 
participantes. Em seguida, colocaremos os alunos em posição para tocarmos com eles 
algumas das músicas próprias do grupo da cidade de Londrina, o Maracatu Semente de 
Angola. 
 
Palavras chave: Maracatu de Baque Virado. Cultura Afro-Brasileira. Candomblé. 
 

 

A DENSIDADE: ENTENDENDO O CONCEITO POR MEIO DE  EXPERIMENTOS 

 

Patrícia Aparecida Caldana Pereira 
Contato: paticaldana@hotmail.com  

 
A densidade ou massa específica é uma propriedade particular de cada material que 
serve para identificar uma substância. A densidade é definida pela relação entre a massa 
e o volume de determinado material (d=m/V), seja ele sólido, líquido ou gasoso. A 
densidade é inversamente proporcional ao volume ocupado por determinada substância, 
ou seja, quanto maior o volume que determinada substância ocupar, menor será a sua 
densidade. A unidade de densidade no sistema internacional de medidas (SI) é o Kg/m3, 
embora as unidades grama por centímetro cúbico (g/cm3) e grama por litro (g/L) sejam 

mailto:paticaldana@hotmail.com
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bastante usadas. A densidade também depende da temperatura e da pressão do material. 
Como exemplo, podemos citar a água, que quando está no estado sólido, possui 
densidade menor que no estado líquido, e por este motivo o gelo flutua ao colocarmos 
num copo com água. Esta atividade tem por objetivo, apresentar aos alunos experimentos 
simples e exemplos práticos da aplicação da densidade no cotidiano. A atividade 
experimental é uma ótima ferramenta para o professor, pois, além de ajudar na 
compreensão dos conteúdos estudados em sala de aula, pode também criar o interesse 
pelas ciências, bem como desenvolver nos alunos habilidades manipulativas.  
 
Palavras chave: Densidade. Substâncias. Experimentos. 
 

 

 

A EVOLUÇÃO DO SER HUMANO E SUAS DIFERENÇAS ÉTNICAS 
 

 Juliana Sobral de Barros  

Renan Santos Miranda  

Thalita Surian 

Contato: jullysb92@hotmail.com   

O assunto evolução não é muito bem compreendido pela população em geral, 

principalmente a evolução que demonstra à trajetória dos seres humanos, por isso, nossa 

oficina pretende mostrar a longa caminhada do ser humano, passando por seus possíveis 

ancestrais e chegando ao homem no qual conhecemos hoje, desmistificar essa ideia de 

que o ser humano veio do macaco, explicando que eles apresentam apenas 

um ancestral em comum. Mostrar à visão cientifica do por que há diferentes etnias 

humanas, tudo isso será passado, porém sempre respeitando as convicções de outros 

conhecimentos que não o científico. Essa trajetória se apresentara na forma de um 

cladograma interativo feito de EVA, que mostrará como as espécies 

ancestrais evoluíram até chegar ao ser humano, entre outros instrumentos didáticos de 

ensino. Depois de desmistificar a origem do ser humano, homo sapiens, a proposta da 

oficina se modifica para explicar porque os humanos têm tantas etnias, por que existem 

caucasianos, afro descendentes, asiáticos. Retomando as origens dos primeiros homo 

sapiens, tendo sido registrados primeiramente com o auxilio de indícios fosseis no 

coração do continente africano, e a partir dai como a espécie se distribuiu pelo globo e 

como essa dispersão influenciou para a ocorrência das diversas etnias que temos hoje. 

Explicaremos essa diversidade étnica que juntamente com a 

distribuição geográfica desses povos e a pressão da seleção natural resultou também na 

diversidade cultural e nas características únicas de cada povo. 

Palavras chave: Evolução. Ser Humano. Etnias. 
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A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO EM GILBERTO FREYRE 
 

  
Prof. César L. Baraldi 

Contato: cesarbaraldi@hotmail.com 
 

Colocar no centro da discussão a formação do povo brasileiro em seus aspectos étnicos e 
culturais é o objetivo da palestra. Por meio do livro “Casa Grande e Senzala” de Gilberto 
Freyre a palestra busca mostrar como se deu o processo de miscigenação da gente 
brasileira. Assim, aspectos sobre o capítulo quatro do referido livro são destacados.   Na 
sequencia a ideia de “democracia racial” é problematizada. Para isso utilizar-se-á 
Florestan Fernandes através do livro “A Integração dos Negros na Sociedade de 
Classes”. Espera-se que os alunos tenham subsídio teórico para pensar sobre as 
questões raciais e culturais e discutir sobre a política de cotas atualmente em vigor nos 
vestibulares e em concursos públicos. 
 
Palavras chave: Miscigenação Racial. Cotas Raciais. Racismo. 
 
 

 

A PADRONIZAÇÃO DA MÍDIA E O HOMEM UNIDIMENSIONAL EM MARCUSE 

Heitor Godinho Tanus 

Larissa Farias Rezino 

 

Contato: heitor.tanus@gmail.com 

 

Seguindo o tema, principalmente relacionado com a mídia, o presente trabalho tem a 

proposta de trabalhar a questão da padronização e produção de indivíduos, acríticos e 

conformados. Segundo o filósofo Herbert Marcuse, um dos pensadores integrantes da 

Escola de Frankfurt, o homem unidimensional seria fruto de uma sociedade forjada pela 

reprodução de inovações tecnológicas, um indivíduo que dependente das máquinas, 

coisificado, que se contenta sempre com as mais simples aparências: uma pessoa 

consumista, conformado e sem capacidade de um raciocínio crítico. Apresentaremos aos 

alunos a definição e introdução do tema que estamos propondo, mídia e o homem 

unidimensional, com suas respectivas problematizações e delimitações. No decorrer da 

palestra, introduziremos vídeos para despertar o interesse dos alunos, assim como 

relacionar as propostas em um ambiente em que o aluno está inserido de forma bastante 

ativa.  

Palavras chave: Mídia. Homem Unidimensional. Herbert Marcuse. 

 
 

ARTE DE PROTESTO 
Brenda Schwartz 

Contato: brendarm.schwartz@gmail.com 

 
A arte como uma das expressões mais antigas da humanidade, desempenhou na 
máquina social muitas vezes um papel de vanguarda, quase sempre de maneira 

mailto:heitor.tanus@gmail.com
mailto:brendarm.schwartz@gmail.com
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inconsciente  novas cores,  tambores e sabores, gritos, ritos e batuques trazem para as 
pessoas mensagens que encantam, ensinam, chocam, acalentam, e por isso 
emancipavam. A pretensão dessa oficina é refletir com os alunos o papel e a importância 
da arte em diferentes períodos históricos, mostrando assim a importância da Arte que é 
transformadora e que preocupa-se com o seu tempo e que vai para além de mero 
entretenimento.Primeiro objetiva-se dar uma visão geral de três períodos importantes 
onde as Artes contribuíram como protestos do sistema atual. São eles o Abolicionismo 
com a literatura de Castro Alves; a Ditadura Militar com a MPB e a Arte de Protesto 
Contemporânea com o Hip Hop e o Grafite. Em segundo lugar além de apresentar essas 
formas de manifestações, debater com os alunos qual a função da Arte e como que ela 
pode nos atingir fazendo-nos ganhar consciência crítica sobre o nosso tempo além de 
fazer-nos entender processos históricos passados. E por último dar-lhes o incentivo de 
criarem rapidamente uma arte de protesto social sobre a atualidade, podendo ser em 
grupo ou individual, uma música, poema ou até uma arte cênica. 

Palavras chave: Arte de Protesto. Hip Hop. História da Arte. 

 
 

ASPECTOS DA IDENTIDADE GREGA: ETNOCENTRISMO E PLURALISMO ÉTNICO 
 

Ronie Péterson Leite Da Silva 
Contato: r.petersonfilologo@gmail.com 

A presente proposta é direcionada aos 1os Anos do Ensino Médio e tem por objetivo 
propiciar, em abordagem diversificada, os conteúdos específicos da matriz curricular da 
disciplina de Filosofia à luz do tema proposto pela I Jornada de Humanidades do Colégio 
Benjamin Constant “Diversidade cultural e movimentos sociais: das resistências às 
alternativas”. A questão ôntica “O que é ser grego?” e seus desdobramentos “O que 
constitui o ser grego?”, e “Quais especificidades engendram o ontos de um grego?” 
produzem de imediato uma reflexão sobre o caráter de um povo específico, em época e 
contextos socioculturais também específicos. A resistência deste povo na península 
balcânica permite compreender como foi (e talvez ainda seja) possível determinado povo 
subsistir a inúmeras invasões com um talhe idiossincrático único: cosmopolita e 
etnocêntrico. 
 
Palavras chave: Identidade. Etnocentrismo. Pluralismo Étnico. 

 

 

BLUES: REFLEXO DE SEGREGAÇÃO RACIAL E CULTURAL 

Ismar Ruffato Neto 

Contato: ismar.ruffato@hotmail.com 

 

Bruno Ueno Bertão 

Contato: brunoueno@hotmail.com 
 

A oficina será pautada no período histórico da década de 1920, explicando as origens 

desse estilo musical, perpassando pelas colônias de algodão onde canções eram 

interpretadas pelo sofrimento ao trabalho, longas jornadas e precariedade da vida rural 

nos estados do Alabama, Mississipi, Louisiana e Geórgia nos Estados Unidos. O evento 

mailto:r.petersonfilologo@gmail.com
mailto:ismar.ruffato@hotmail.com
mailto:brunoueno@hotmail.com
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alabama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mississipi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Louisiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3rgia_(estado)
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contará com aulas expositivas com a proposta de fazer um paralelo teórico do blues e 

suas vertentes, explicando a contribuição para o estilo musical posterior, o Rock in Roll. 

Junto às aulas expositivas os respectivos palestrantes farão apresentação cultural 

envolvendo o uso de instrumentos musicais como violão e gaita de boca, instrumentos 

fundamentais para a execução desse estilo.  

 

 

CINE TEATRO OURO VERDE: DAS CINZAS AO RENASCIMENTO – PARTE 1 

Sonia S Adum 
Contato:  smlopes@sercomtel.com.br 

 
 Villenon E. O Almeida 

Contato:  villenon2009@hotmail.com 
 

Silvia C. V.Alves 
Contato: caroline.sca@hotmail.com 

 
Ana C.C. Cesário  

Contato: anaccesario@sercomtel.com.br 
 

Paola B. O Franco 
Contato: paolafc@pop.com.br 

 
Cristiano A. Nascimento  

Contato: crisnascimento1982@gmail.com 
 

Jairo Q.Pacheco 
Contato: jairoqp@uol.com.br 

 
Felipe N.Pastorello  

Contato: fenupa@hotmail.com 
 

Patrícia C. Santos 
Contato: patrícia.castro@sercomtel.com.br 

Prisciéle M. S.Silveira 
Contato: priscielesilveira@hotmail.com 

 

A oficina consiste em – à luz dos conceitos de Patrimônio Material e Imaterial, Memória 
Coletiva e Tombamento – assistir e comentar o vídeo Cine Teatro Ouro Verde: das cinzas 
ao renascimento (20 min.) produzido pelo Inventário e Proteção do Acervo Cultural de 
Londrina (IPAC-Lda), programa permanente de extensão da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL). O documentário registra a memória afetiva sobre o edifício atingido por 
um incêndio de grandes proporções (Fev./2012), desenvolvendo uma narrativa que 
combina imagens e depoimentos sobre uma edificação tombada pelo Conselho Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná (CEPHA), sua origem, construção, usos e 
apropriações culturais ao longo de seus quase sessenta anos de existência. Após a 

mailto:smlopes@sercomtel.com.br
mailto:villenon2009@hotmail.com
mailto:caroline.sca@hotmail.com
mailto:anaccesario@sercomtel.com.br
mailto:paolafc@pop.com.br
mailto:crisnascimento1982@gmail.com
mailto:jairoqp@uol.com.br
mailto:fenupa@hotmail.com
mailto:patr�cia.castro@sercomtel.com.br
mailto:priscielesilveira@hotmail.com
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exibição, na oficina subsequente, os inscritos participarão de discussão sobre a pequena 
história do Cine Teatro. 

Palavras chave: Patrimônio. Memória e Políticas Públicas de Preservação.   

 
 
 

CINE TEATRO OURO VERDE: DAS CINZAS AO RENASCIMENTO – PARTE 2 

Sonia S Adum 
Contato:  smlopes@sercomtel.com.br 

 
 Villenon E. O Almeida 

Contato:  villenon2009@hotmail.com 
 

Silvia C. V.Alves 
Contato: caroline.sca@hotmail.com 

 
Ana C.C. Cesário  

Contato: anaccesario@sercomtel.com.br 
 

Paola B. O Franco 
Contato: paolafc@pop.com.br 

 
Cristiano A. Nascimento  

Contato: crisnascimento1982@gmail.com 
 

Jairo Q.Pacheco 
Contato: jairoqp@uol.com.br 

 
Felipe N.Pastorello  

Contato: fenupa@hotmail.com 
 

Patrícia C. Santos 
Contato: patrícia.castro@sercomtel.com.br 

 
Prisciéle M. S.Silveira 

Contato: priscielesilveira@hotmail.com 
 

A partir da primeira oficina, promover discussões com o objetivo de identificar o que é 
memória afetiva, qualificar o patrimônio arquitetônico material e definir o patrimônio 
cultural na sua dimensão de bem imaterial. Levar os inscritos a refletir sobre a importância 
da memória como um processo que envolve identidades entendidas enquanto valores 
compartilhados. Perceber em que medida, projetos de restauração e preservação do 
patrimônio podem mobilizar a população em torno do direito à memória.  

Palavras chave: Patrimônio. Memória. Identidades. 

 

 

mailto:smlopes@sercomtel.com.br
mailto:villenon2009@hotmail.com
mailto:caroline.sca@hotmail.com
mailto:anaccesario@sercomtel.com.br
mailto:paolafc@pop.com.br
mailto:crisnascimento1982@gmail.com
mailto:jairoqp@uol.com.br
mailto:fenupa@hotmail.com
mailto:patr�cia.castro@sercomtel.com.br
mailto:priscielesilveira@hotmail.com
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CORDEL – UM UNIVERSO (EN) CANTADO 

Patrício Costa 
Contato: patricio.letras.uel@hotmail.com 

 
Grupo de Pesquisa em Literatura de Cordel 

 
 

A literatura de cordel notabiliza-se pelo aspecto cultural em todas as áreas artísticas, 
dentre elas a musical. A proposta de trabalhar musicalmente os folhetos de cordel parte 
de uma premissa previamente estudada e organizada a partir da influencia musical do 
cordel em nosso cotidiano. Artistas populares renomados ou anônimos utilizam a 
estrutura da literatura de cordel em suas músicas, e por conta dessa representatividade o 
GPLC (Grupo de pesquisas literatura de cordel) da Universidade Estadual de Londrina 
traz a lume esse trabalho que visa objetivamente levar aos estudantes um pouco da 
história e o significado da literatura acima citada concomitantemente aos aspectos 
musicais do cordel. Objetivamos então, desenvolver essa oficina sobre o tema, 
procurando esclarecer as relações de algumas músicas que se amparam dentro da 
estrutura do cordel, que são executadas diariamente e nos são familiares, desfazendo 
assim, alguns parâmetros previamente estabelecidos mostrando aos nossos 
interlocutores que a literatura de cordel se faz presente em seu cotidiano. Para 
estabelecermos relações com a diversidade cultural em um país de dimensões 
continentais, nada melhor que a musica, que possui linguagem universal. 
 
Palavras chave: Cordel. Música. Diversidade.                            

 
 

DESENHO DITADO 
Lígia Beltrame  

Contato: ligiabeltrame@sercomtel.com.br 
 

 
O trabalho de Desenho Ditado deveráconduzir os alunos, do 7° ano, a desenvolver a 
atenção, o gosto artístico e a criatividade, bem como a imaginação e capacidade para 
análise e síntese das partes de um todo. A metodologia desse trabalho será: a leitura de 
uma história, a divisão de uma folha de papel sulfite em quatro partes, onde o professor 
ditará a primeira parte da história e os alunos farão o desenho. Após terminarem o 
desenho o professor lerá a segunda parte, os alunos desenharão e assim até terminar a 
leitura das quatro partes do texto. Com o desenho pronto será pintado com lápis de cor ou 
giz de cera. Para a conclusão os alunos opinarão sobre o resultado colocando sua 
experiência, mostrando qual parte foi a mais fácil ou a mais difícil de realizar, dessa forma 
descobrindo sua capacidade de análise e síntese das partes, de um todo.  
 
Palavras chave: Criatividade. Imaginação. Síntese. 
 
 
 
 
 
 

mailto:patricio.letras.uel@hotmail.com
mailto:ligiabeltrame@sercomtel.com.br
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DESIGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO NO BRASIL 

Daiane Aparecida Alves Gomes 
 Dener Diniz de Souza  

Thayara Rocha Silva 
 

Contato: dinizdener@gmail.com 
 
Quando falamos sobre o Brasil é indispensável uma atenção maior para questões que 
dizem respeito aos diferentes tipos de desigualdades sociais existentes no país ao longo 
de sua história e atualidade. Aliando a relevância do tema e o compromisso que a 
instituição escolar tem para a formação de cidadãos mais conscientes e que conheçam e 
pensem sobre a realidade social em que estão inseridos, procuraremos apresentar uma 
visão mais ampla sobre o contexto social brasileiro. Sendo assim, tendo este como 
objetivo principal, levantaremos a discussão sobre o recorte da desigualdade racial e de 
gênero dentro do âmbito da desigualdade socioeconômica e da pobreza no Brasil nos 
últimos anos. Proporcionando aos alunos a atividade de leitura de indicadores 
socioeconômicos e sócio demográficos, para a observação das diferenças entre a 
população negra e branca e entre homens e mulheres, suas implicações e as relevâncias 
destas no meio social do qual fazem parte, ou seja, construir as bases para que realizem 
uma leitura da realidade a partir da abordagem do tema proposto. 
 
Palavras chave: Desigualdade racial. Gênero. Pobreza. 
 

 

DIVERSIDADE ÉTNICA E CULTURAL NO MUNDO HOJE: O DEBATE ENCAMPADO 

PELO PNUD/ONU 

Maria José de Rezende 

Contato: mjderezende@gmail.com 

 A finalidade desta oficina é trazer à tona algumas questões essenciais acerca do debate 

sobre a diversidade cultural e étnica no mundo atual.  Será demonstrado que os 

Relatórios do Desenvolvimento Humano (RDHs) encomendados, anualmente, pelo PNUD 

(Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas) têm produzido inúmeros 

argumentos refutadores da tese de que a fonte dos conflitos, no final do século XX e no 

limiar do século XXI, seria a diversidade étnica e cultural. Os RDHs procuram explicitar 

alguns dados, de diversos países, que visam contestar as teses que criminalizam grupos 

populacionais inteiros, o que é feito através da demonstração de que as exclusões sociais 

e políticas são as principais promotoras das condições de violência conhecida no mundo 

atual. Portanto, não são as diversidades culturais e étnicas as responsáveis pelos 

conflitos, mas sim as desigualdades, as injustiças sociais e a ausência de democracia. 

Palavras chave: Educação. Diversidade Cultural. Desenvolvimento Humano. 
 
 
 

mailto:mjderezende@gmail.com
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DOCUMENTÁRIOS SOCIOLÓGICOS 
 

Patricia A.G.Oliveira  

Maicon G. S. Rodrigues  

Contato: miacoroots@hotmail.com 

A oficina proposta para o dia 21 de maio de 2013, das 07h: 40min às 10h: 30min, consiste 

na apresentação da categoria documentária com recorte antropológico e social 

apresentando aos alunos a ferramenta em si de recorte da realidade das vivências 

urbanas nas quais estão inseridos e acentuando a capacidade que tem este instrumental 

de elucidar problemas, demonstrar a existência de linguagens específicas, padrões de 

comportamento específicos e diferenciados, e de modo geral demonstrando a capacidade 

que existe no cotidiano à volta de cada um de produzir elementos surpreendentes e 

comunicativos. O que fica proposto como atividade é no primeiro bloco de tempo a 

apresentação da categoria Documentário e apresentação do conjunto de informações 

sobre o principal festival de filme documental também veiculado no Brasil, atualmente em 

sua 18a edição "É tudo verdade" (It's all true). O objetivo de trazer a eles o conhecimento 

do festival é mostrar a imensa diversidade de temas que o cotidiano abriga, no mundo de 

modo geral, e que frequentemente passam sem que sejam percebidos. No bloco seguinte 

a apresentação de trechos de documentários que tenham forte conexão com o cotidiano 

de pessoas na faixa etária principal dos alunos do ensino médio, privilegiando temas 

urbanos mais ou menos universais hoje, que são o skate (filme de Daniel Baccaro, "Vida 

sobre rodas"), o grafite como expressão de arte e de ocupação da paisagem visual 

urbana (privilegiando trazer ao conhecimento deles a dupla "Os gêmeos", com 

documentários disponíveis) e gravidez na adolescência. O tempo final da apresentação 

da oficina estaria voltado para a abertura de um diálogo sobre o tema que interessaria a 

eles mesmos como experimentação de produção de material documental a ser produzido 

em data agendada.  

Palavras chave: Documentários. Indústria Cultural. Etnocentrismo. 

 

 

 

DROGAS: O QUE SÃO? 

Diogo Pablos Florian 
Contato: diogysxxb@hotmail.com 

 
 Fernando Sousa 

Contato: ferdongwa@hotmail.com 
 

Em um ambiente em que vivemos, onde as informações são de fácil acesso e as 
realidades múltiplas e complexas como podemos definir o que são “drogas”.  Procurando 
nos dicionários da língua portuguesa encontramos diversas designações, entre elas: 
droga dro.ga sf (fr drogue) 1 Designação comum a todas as substâncias ou ingredientes 
aplicados em tinturaria, química ou farmácia. 2 gír Coisa ruim, imprestável. 3 Reg 
(Nordeste) Diabo. interj Exclamação que exprime frustração no que se está fazendo. Dar 
em drogas: dar em nada; ter mau êxito; arruinar-se; malograr-se. Assim, será que 

mailto:diogysxxb@hotmail.com
mailto:ferdongwa@hotmail.com
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conseguiríamos definir com clareza o que é droga? É por estas inquietações que essa 
oficina se objetiva a discutir de maneira dialógica a forma que se compreende esse tema. 
Para isto nos propomos a contribuir para a desnaturalização de um conceito muito 
compartilhado pelo senso comum. Apresentaremos o desenvolvimento histórico, a 
maneira que ela é introduzida na vida do individuo e os estigmas que o individuo recebe 
ao ser considerado usuário.  Os jovens com esse acesso a informações precisam de um 
dialogo mais aberto não só sobre esses temas, mas também com relação ao que toca 
esses debates referentes à sua realidade como o sexo, as diferenças culturais e de 
classe, buscando compreender melhor a realidade a qual estão inseridos e assim criar 
consciência para a tomada de decisões próprias. Apresentaremos a diferença entre 
drogas lícitas e drogas ilícitas e seu papel na sociedade? Existe uma classificação entre 
as drogas? Da mais prejudicial a menos prejudicial? A maconha realmente é a droga de 
acesso para drogas mais “pesadas”? Porque o ser humano usa drogas? Existem 
sociedades que utilizam e que tem como elemento cultural o uso de drogas? Hippies e 
Bolivianos, quais foram as suas relações respectivas entre LSD e Coca? O mundo 
musical e a influencia das drogas.  Essas e muitas outras questões fazem parte de 
um debate longo em que a escola, família e sociedade não podem se ausentar, pois os 
jovens são muito curiosos e o canal do dialogo deve sempre estar aberto.  
 
Palavras chave: Drogas. História. Conscientização. 
 

 

ETNOCENTRISMO: A MULTICULTURALIDADE EM CONFLITO OU NÃO? 

Greice dos Reis 
Karenyna Rosa Fidalgo Polamarçuk 

Natália AkikoNasu 

Contato: karenyna.polamarcuk@hotmail.com 
 

 
O etnocentrismo se da pela diversidade cultural existente no mundo, que se mostra cada 
vez mais evidente ao longo dos tempos, principalmente pelo advento da globalização que 
facilitou a interação entre essa abundância de valores sociais e culturais. Em 
consequência do contato dessa pluralidade, surgem conflitos entre as civilizações, por, 
reciprocamente, julgarem o próximo como inferior e o próprio modo de vida como certo e 
melhor, pois comparam e analisam essa distinção sob a perspectiva da sociedade da qual 
está inserido desde nascença. Em efeito, tem-se a visão da relativização, que nos permite 
um estudo mais aprofundado de outras culturas não para influenciá-las, mas apenas para 
conhecermos, a fim de vivermos em harmonia e respeito uns com os outros. Portanto, 
através do entendimento do que é o etnocentrismo e relativismo, pode-se assim perceber 
as diferenças, não como superiores ou inferiores, mas como e simplesmente diferentes 
das quais não somos e nem nunca seremos capazes de julgar. 
 
Palavras chave: Etnocentrismo. Relativização. Diversidade Cultural. 

 
 
 
 

mailto:karenyna.polamarcuk@hotmail.com
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FILOSOFIA COMO FUTURA PROFISSÃO 
 

Bruno Vinícius Brandino  
Contato: brunovini0014@gmail.com 

 
Buscaremos apresentar a filosofia como uma alternativa de profissão, sendo está não 
somente um meio para se obtiver sustento, mas um estilo de vida. Aos alunos propõe-se 
pensar acerca das suas profissões com o uso da filosofia, tento visto à formação 
enquanto indivíduos. Na contemporaneidade, a profissão filosófica se divide em três 
ramos: Crítica, julgamento literário e artístico, e na elaboração de artigos para jornais, 
revistas e outras mídias, e analisar a sociedade em questões éticas e políticas, com viés 
reflexivo. Por sua vez no ensino, cabe ao profissional da filosofia lecionar em escolas de 
ensino médio, e no ensino superior, neste último a filosofia abrange outros cursos, mais 
especifico no ensino de ética. Na área da pesquisa acadêmica desenvolvem-se estudos 
em diversos ramos do conhecimento a respeito: lógica, filosofia da ciência, ética, estética, 
filosofia da arte e da política, entre outros. O objetivo deste trabalho estará em romper 
com o preconceito dos alunos sobre a filosofia e seus objetos de estudo. Preconceitos 
estes que inibem, não somente uma inserção dos alunos nesta profissão, mas a 
ignorância que está diretamente ligada ao desprestigio que os professores de Filosofia 
vivem na sala de aula.  
 
Palavras chave: Filosofia. Profissão. Alunos.  

 
 
 

FUTEBOL: ENTRE A CULTURA, TEORIA E A PRÁTICA 
Fernando de Sousa Faria 

Contato: ferdongwa@hotmail.com 
 

Quem nunca escutou essa frase “O Brasil é o país do futebol”, será que nunca se 
perguntou se essa frase é real? Será que todo brasileiro concorda com essa frase? É 
neste clima de ufanismo que a oficina se inicia, tentando abordar como o futebol veio a se 
tornar um símbolo da cultura brasileira (mesmo sendo uma invenção inglesa), assim como 
elementos da culinária como a feijoada, a caipirinha, ou mesmo festas culturais como o 
carnaval, quando se pede a um “gringo” para dizer algo que lembra o Brasil, 
provavelmente seriam essas coisas que ele diria. Tentaremos dialogar com os jovens que 
provavelmente tem um contato intenso com esse esporte, seja por via de prática na 
escola, seja por via de jogos eletrônicos, transmissões de televisão e a própria ida ao 
estádio, para tentar compartilhar experiências, e estabelecer uma relação entre o que 
representa o futebol para a cultura brasileira, as suas técnicas, a sua finalidade 
econômica e a sua práxis. O conceito de Fair Play também será abordado, desde sua 
origem até os dias de hoje, como que uma exceção virou uma regra, e até uma campanha 
mundial divulgada pela FIFA “My Game is Fair Play”, alem da relação atual entre o 
esporte e a tecnologia. 
 
Palavras chave: Futebol. Cultura. Jogo. 
 
 

mailto:Brunovini0014@gmail.com
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GEOGRAFIA, HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA1 

Gilberto Pereira Rocha de Godoi 
Contato: gilbertogodoi-londrina@hotmail.com 

 
Mestrando do Curso de Geografia: Dinâmica Espaço Ambiental da Universidade Estadual de 

Londrina 

A oficina tem como finalidade debater a Geografia, História e Cultura afro-brasileira, 
exercitando o raciocínio e o poder de argumentação dos envolvidos sobre a diversidade 
étnico-racial e cultural presente no território brasileiro. Para tal dinâmica, será realizada, 
pelo autor, uma explanação geral sobre o negro na perspectiva nacional, desmitificando 
estereótipos negativos relacionados a essa parcela da população (favelamento, 
mendicância e outros), assim demonstrando que os negros contribuíram fortemente para 
formação/consolidação do Brasil, transmitindo o seu legado como forma de erudição de 
um povo. Após essa explanação,  a sala será organizada em uma mesa redonda, no qual 
os alunos farão parte do processo de ensino/aprendizagem, com a mediação do autor da 
oficina será debatidos temas atuais relevantes a população afro-brasileira, evidenciando 
quais são os motivos que levaram os afro-brasileiros estarem nessa situação e quais as 
alternativas de mudança da realidade atual dos afro-brasileiros. 

Palavras chave: Geografia. História. Cultura. 

 
 

HEAVY METAL: PERCEPÇÕES SONORAS, HISTORICIZAÇÃO E GLOBALIZAÇÃO 
 

Bruno Ueno Bertão 
Prof. Ms. Rogério Martins Marlier 

Contato: sociologiarogerio@gmail.com 
 

A presente oficina se divide em três momentos. No primeiro, são apresentados três 
grupos e estilos musicais distintos – Blues, Hard Rock e Heavy Metal - e três fotografias 
dos artistas, porém sem relacioná-los. Enquanto são apresentados os trechos das 
músicas, os alunos anotam suas percepções e indagações a respeito da possível lírica 
dos artistas. São então relacionados artistas e fotografias e apresentadas curiosidades a 
respeito destes. Em um segundo momento, os alunos serão levados a entender a 
formação histórica do Heavy Metal, suas principais influências estéticas e seu 
entendimento como um movimento de contracultura. No terceiro momento, será entendida 
a criação de um processo identitário que consolidou o Metal como uma cultura global, 
presente em muitos países. Será evidenciada assim, a tensão dialética entre globalização 
e culturas locais, na formação de uma comunidade global de contracultura que transforma 
e ressignifica as identidades globais a partir das tradições locais, mostrando sua 
concretização na realidade brasileira. Serão exibidos trechos de documentários e 
apresentadas questões para os alunos debaterem, mostrando enfim, que a cultura do 
Heavy Metal pode ser entendida além dos valores estereotipados do senso comum. 
 
Palavras chave: Heavy Metal. Historização. Globalização. 

                                                           
1
 O presente texto é resultado de reflexões preliminares da pesquisa intitulada: “Analise da aplicação da Lei 

10639 na disciplina de Geografia do Ensino Médio na cidade de Londrina-PR”. 
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HISTÓRIA DA MODA NO SÉCULO XX 

Luciana Santos de Castro 
Contato: lucianasdecastro@yahoo.com.br 

 
Não podemos descartar que a moda está presente em nosso cotidiano e nas relações 
sociais. Porém ainda que o ato de vestir-se seja algo corriqueiro e automático, muitas 
vezes não compreendemos por quantas transformações e acontecimentos foram 
necessários para que pudéssemos vestir uma simples calça jeans ou minissaia. O século 
XX é um período de muitos acontecimentos que irão influenciar drasticamente o ato de 
vestir-se, comportar-se e simplesmente portar-se. Se voltarmos nossos olhos para o 
período da Belle Epóque em 1900, as mulheres com seus espartilhos sufocantes, as 
camadas de saias que escondiam o corpo e as compararmos às jovens da 
contemporaneidade, com seus vestidos cada vez mais curtos e biquínis minúsculos; nos 
perguntamos o que aconteceu durante este intervalo de tempo, que possibilitou essas 
mudanças? Esta pesquisa vem abordar de forma superficial - pois para realizar-se uma 
pesquisa mais profunda seria necessário um tempo disponível maior- os principais 
acontecimentos históricos que influenciaram na moda, como a Segunda Guerra Mundial, 
o consumismo norte-americano, o movimento feminista e Flower Power, estilistas como 
Coco Chanel e Christian Dior, possibilitaram essas inovações. O século XX vem mudar 
não apenas o vestuário, mas também o papel feminino na sociedade, as relações entre os 
gêneros 

Palavras chave: Século XX. Moda. Sociedade. Transformações. 

 

 

INDÚSTRIA CULTURAL:   O HEAVY METAL COMO UMA ALTERNATIVA AO 

CONSUMO 

Kaléb Rigoni  
Nayara Ribeiro 

Contato: kalebrigoni@hotmail.com 

Proposta geral: Compreender as diferentes dimensões que envolvem o universo da 

Indústria cultural, dando ênfase para a questão de ideologia e mídia. A proposta se dará 

através de uma análise sociológica/filosófica, pautada nos conceitos do sociólogo/filófoso, 

Theador Adorno e com contribuições do Sociólogo Zygmunt Bauman. Identificar que o 

tema em questão faz parte do cotidiano de todos os indivíduos pertencentes à sociedade 

capitalista.Problematizar que a Indústria cultural limita a formação de indivíduos 

autônomos e independentes, visto que tal processo se consolida através de uma ideologia 

pertencente à uma classe dominante. No que diz respeito aos recursos didáticos, será 

trabalhada uma música com os discentes, para que seja possível uma relação entre o 

conteúdo da música juntamente com os conceitos teóricos abarcados. Música (Concrete 

Jungle) da banda de Heavy Metal, Black label Society, Estados Unidos. A escolha da 

música “Concrete Jungle”, se justifica pela sua temática crítica, tratando questões sobre o 

sistema Capitalista e o consumo, é válido ressaltar que a banda Black Label Society não 

se enquadra dentro do grande circuito midiático, o que torna mais interessante a proposta 

de uma  análise sociológica da música. 

Palavras chave: Indústria Cultural. Heavy Metal. Consumo. 
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA UMA ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE 

Caroline Maria Calliari 
Contato: carolinecalliari@gmail.com 

 
Curso Superior de Tecnologia em Alimentos 

 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR/Londrina 

 
O estilo de vida moderno, com o aumento do consumo de alimentos instantâneos e/ou 

prontos, reflete numa crescente ingestão de sódio, açúcar e gordura, responsáveis por 

enfermidades tais como obesidade, doenças cardiovasculares, diversos tipos de câncer, 

entre outras complicações. Em contrapartida, a procura por produto de reduzido valor 

calórico, especialmente com redução no teor de sódio, açúcar e gordura, é crescente no 

cenário mundial, porém essa atitude ainda não é abrangente o suficiente para sanar os 

problemas mundiais de saúde pública advindos dessa alimentação desbalanceada. 

Alimentar-se bem tem se tornado um desafio que pode ser superado equilibrando o que, 

quanto, quando, como, onde e com quem comemos. Desde 2003, as tabelas de 

informação nutricional nos alimentos embalados são obrigatórias no Brasil, conforme 

preconizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A partir do 

esclarecimento acerca das informações apresentadas nos rótulos dos alimentos, 

pretende-se despertar no aluno o interesse pela leitura dos rótulos dos alimentos, bem 

como incentivar o posicionamento crítico diante da mesa, dando ferramentas para a 

construção de hábitos alimentares que promovam saúde e bem estar.  

Palavras chave: Alimentação. Saúde. Consciência. 

 
 

JORNAL POLÍTICO COMO INSTRUMENTO DE RESISTÊNCIA 
 

Natália Cabau Seves 
Contato: nataliacabau@hotmail.com 

A oficina “Jornal político como instrumento de resistência” tem como proposta, 
primeiramente: esclarecer os estudantes quanto à forma organizativa e aos conteúdos 
desenvolvidos em jornais políticos, que compõem o que se convencionou chamar 
Imprensa Alternativa ou Popular. Serão utilizados exemplos de jornais comerciais (Folha 
de Londrina, JL) em contraponto aos jornais políticos (Jornal Movimento, Versus), para 
ilustrar as diferenças de forma e conteúdo entre estas duas possibilidades do fazer 
jornalístico. A última parte da oficina consiste em uma discussão de pauta (que simule o 
funcionamento de uma equipe de redação de um jornal político), escolhida pelos 
participantes que, divididos em grupos, irão elaborar pequenos textos que abordem os 
temas anteriormente escolhidos para a pauta. O resultado final será a publicação destes 
textos em um blog que poderá ser acessado por todos ao fim das postagens. À oficina 
serão necessários: sala de aula com quadro de giz; computador conectado à internet; 100 
folhas sulfite e 10 canetas. O tempo de duração será de, aproximadamente, 100 minutos. 
A oficina será ministrada, preferencialmente, aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio.  
 
Palavras chave: Jornal Político. Imprensa Popular. Comunicação. 
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LITERATURA E SOCIEDADE: UMA COSMOVISÃO 

 
Ronie Péterson Leite da Silva 

Contato: r.petersonfilologo@gmail.com 
 

A presente proposta possui caráter interdisciplinar, pois visa amalgamar alguns 
conhecimentos prévios dos discentes que já se encontram nas séries finais do Ensino 
Médio. Conteúdos estruturantes e específicos das disciplinas de Filosofia, Artes, 
Sociologia e Língua Portuguesa são postos à baila com o fito de proporcionar ao público 
um breve momento de reflexão sobre os valores que nos engendram, conduzem, limitam 
e nos abrem o horizonte da vida humana na contemporaneidade. Pretende-se realizar tal 
intento a partir da leitura de alguns excertos literários que servirão de móbeis para 
pensarmos a condição coeva de nossa sociedade marcada pelo consumismo e pela 
indústria cultural. Também utilizar-se-á a TV pendrive para apreciação de trechos de um 
vídeo intitulado “The History of Stuff” onde enfatizaremos a questão da obsolescência 
programada, conceito que encontramos em inúmeras relações sociais e que nos permitirá 
lançar mão dos conceitos do pensador Zygmunt Bauman para analisar alguns aspectos 
da aflição da vida líquida hodierna. 
 
Palavras chave: Literatura. Sociedade. Contemporaneidade.   
 
 
 

MARIGHELLA E A REVOLUÇÃO SOCIALISTA BRASILEIRA: UMA ABORDAGEM A 

PARTIR DO RAP “MIL FACES DE UM HOMEM LEAL” (RACIONAIS) 

Rafael Kenji Kuriyama 
Contato: kuriyamasociologia@yahoo.com.br 

 
O objetivo da oficina é abordar teoricamente a concepção marxista de revolução socialista 

a partir da experiência brasileira deflagrada pelo revolucionário baiano Carlos Marighella a 

partir do rap “Mil faces de um homem leal” dos Racionais Mcs. Para tanto, faremos uma 

retomada biográfica de Marighella analisando o cenário histórico, social e político da luta 

pelo socialismo no Brasil, bem como, uma reflexão sobre o legado deixado por Marighella 

que inspira e motiva a luta contemporânea dos movimentos sociais no Brasil 

contemporâneo que teimam em levantar a bandeira da igualdade, justiça e liberdade em 

terras tupiniquins.    

Palavras chave: Revolução. Marxismo. Carlos Marigella. 

 

NÚMEROS FIGURADOS: TRIANGULARES E QUADRADOS 

Fábio Roberto Vicentin 
Contato: farovi@sercomtel.com.br 

 
Nesta oficina apresentaremos o conceito de números figurados.  Porém, antes da 
formalização do conceito, os alunos irão construir os números triangulares e os números 
quadrados, a partir da ideia dos matemáticos gregos que representavam números 
utilizando arranjos de pontos em formas geométricas; além de estabelecermos algumas 
relações existentes entre eles.  Esta oficina terá por objetivos: explorar as situações 

mailto:r.petersonfilologo@gmail.com
mailto:kuriyamasociologia@yahoo.com.br
mailto:farovi@sercomtel.com.br


25 

 

apresentadas, organizando o pensamento algébrico, generalizando e formalizando o 
conceito de números figurados; associar o número figurado ao seu desenho; possibilitar o 
estudo de sequências numéricas, principalmente, por meio da observação de padrões, 
associações de ideias e generalizações; compreender a regra de Hipsicles como uma 
forma de criar uma nova sequência numérica a partir de outra; colocar o aluno frente a 
situações novas, possibilitando o desenvolvimento do raciocínio, o entendimento, a 
criatividade e o senso crítico.  A oficina proposta será desenvolvida com alunos do 1º ano 
do Ensino Médio, explorando as sequências de números figurados por meio de tarefas de 
investigação matemática que devem funcionar como um desafio real que motive os 
alunos. 
 
Palavras chave: Números Figurados. Sequências Numéricas. Regra de Hipsicles. 
 

 
 

O ÁLCOOL VISTO DE UMA MANEIRA QUÍMICA E SOCIAL 
 
Bruna Mylene Guzzi Martiniano; Catarina Araújo de Sobral; Leizi de Marchi Oliveira; 

Simone Birkheur dos Santos; Talytta Moreno Corrêa 
Coord. Fabiele Cristiane Dias Broietti  
Contato: marchioliveira@yahoo.com.br 

PIBID/Química/UEL 

 
O que é álcool? Onde é encontrado no nosso dia a dia? Qual sua importância, como 
combustível, para a economia e o desenvolvimento sustentável do país? De onde 
podemos extrair o álcool? O álcool presente nas bebidas é o mesmo álcool utilizado como 
combustíveis e limpeza? Quais os efeitos a saúde provocados pela ingestão de bebidas 
alcoólicas? O objetivo da oficina consiste em possibilitar aos participantes um debate a 
respeito do álcool e a sua utilização, seja como combustível, na composição de bebidas, 
como material de limpeza e na indústria de modo geral, como também seus impactos na 
sociedade. Iniciaremos nossa abordagem apresentando um breve histórico de como 
começou a produção de álcool no Brasil e seu consumo em larga escala em diversas 
formas. Na sequencia, enfocaremos o alcoolismo no Brasil e as estatísticas de acidentes 
de trânsitos causados pela ingestão de bebidas alcoólicas. Por meio de atividades e 
experimento demonstrativo iremos discutir com os alunos, como o álcool está inserido no 
nosso cotidiano.  
 
Palavras chave: Álcool. Combustível. Bebidas Alcoólicas. 
 

 

O CALÇADÃO DE LONDRINA COMO FONTE HISTÓRICA DE CONHECIMENTO 

Andréa Fabiane Gibellato 
Marilia Bragagnolo Vivan 

Silvana Muniz Guedes 
Thamiris Bettiol Tonholo 

Contato: munizguedes@gmail.com      Curso de Pedagogia/UEL - PIBID 

 

O projeto calçadão é uma temática integrante do PIBID Pedagogia – UEL (Programa 
Institucional de Bolsa para Iniciação a Docência), financiado pela CAPES. Este programa 

mailto:munizguedes@gmail.com


26 

 

abrange todos os cursos de licenciaturas da UEL, tem por objetivo possibilitar aos 
discentes uma maior aproximação com a realidade da profissão professor. O objetivo 
desse projeto é trabalhar com a história da cidade, a vida das pessoas aqui agora e aqui 
outros tempos, lugares, espaços, transformações, mudanças e permanências fazendo um 
recorte em um determinado espaço da cidade de Londrina, o calçadão – Avenida Paraná, 
compreendendo como se deu a necessidade de construção de tal espaço, possibilitando 
ao aluno um conhecimento sobre as mudanças e permanência ocorridas não só neste 
local, como também na sociedade, e consequentemente na sua vida. A metodologia do 
trabalho se dará por meio da utilização de fotos antigas e atuais, pequenos filmes sobre a 
história de Londrina e reportagens escritas acerca do contexto histórico da construção do 
calçadão e suas reformas. A presente proposta será iniciada com um levantamento sobre 
os conhecimentos prévios dos alunos acerca da temática calçadão, articulado às suas 
vivências relacionadas ao bairro onde moram e os caminhos que percorrem até a escola. 
Em seguida serão apresentados vídeos sobre a História da Antiga Londrina aos alunos e 
ao final da apresentação será aberto um momento de reflexão e discussão a respeito do 
conteúdo exposto. Posteriormente disponibilizaremos algumas fotografias do calçadão 
ilustrando as mudanças ocorridas nesse espaço em diversas épocas explanando sobre a 
história do mesmo. O encerramento deste trabalho será realizado com um bingo como 
forma de socialização das ideias discutidas na oficina. Este trabalho será realizado por 
meio de uma oficina de 50 minutos de duração. 

Palavras chave: História de Londrina. Calçadão. Memória. 

 
 
 

O PAPEL ECONÔMICO-FILOSÓFICO DA ESCOLA NO PENSAMENTO DE KARL 

MARX 

Douglas Adônis Martins 
Contato: adonismartins@hotmail.com 

 
Universidade Estadual de Londrina (PIBID-Filosofia) 

 

Minha proposta com esse tema será a de levantar considerações a respeito da escola 

enquanto formadora de profissionais e cidadãos. Como modo de leitura, pretendo 

apresentar o pensamento de Karl Marx. Evidenciando seu conceito de materialismo 

dialético, mostrar o jogo da escola em meio às noções de estrutura e superestrutura. 

Seguidamente, apresentar de que forma a alienação no trabalho pode estar presente na 

formação dos estudantes. Por fim, discutir de que modo a escola pode ser entendida 

como um aparelho ideológico nas mãos de uma classe privilegiada. Meu objetivo será, 

portanto, o de incitar os alunos a adotarem uma postura participativa e crítica em meio a 

escola para que ela não comprometa noção de natureza humana defendida por Marx.  

Palavras chave: Alienação. Escola. Mark. 

 
 

 

 

mailto:adonismartins@hotmail.com
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O NEGRO E A CAPOEIRA NO BRASIL 

Maicon G. S. Rodrigues  
Contato: miacoroots@hotmail.com 

 
Este trabalho pretende passar para os alunos do Colégio Benjamin Constant, em forma 
de oficina, ministrada na semana da humanidade, consiste na apresentação e valorização 
da cultura afro-brasileira, dando ênfase maior à capoeira e sua riqueza como cultura 
popular, considerada patrimônio cultural brasileiro. A proposta deste trabalho é levar na 
primeira parte da oficina para os estudantes do ensino fundamental e médio a história da 
capoeira, sua possível origem, os motivos que levou o negro a criá-la, sua utilização como 
arma e resistência contra o opressor, os preconceitos, proibições e punições (estigmas, 
chibatadas, prisões e mortes) sofridas pelos capoeiristas, o papel das autoridades da 
época, seus instrumentos musicais sua importância e sua influência da religião afro, 
passando também pelo fim da sua criminalização e seu reconhecimento como arte 
marcial brasileira. Na segunda parte da oficina será tratado de uma forma mais dinâmica, 
primeiramente falando de sua importância como patrimônio cultural brasileiro, seu 
reconhecimento como esporte, diversão e interação social, transmitindo para os alunos 
valores como respeito, união, reconhecimento, humildade, solidariedade, etc., passado 
por meio da capoeira através do conhecimento oral e do ensinar-aprender-ensinar, que 
consiste em um processo de educação informal. 

Palavras Chave: Capoeira. Etnocentrismo. Cultura Afro-brasileira. 

 
 

 

O USO DO TANGRAM NO ENSINO DE GEOMETRIA 

Patrícia Aparecida Caldana Pereira 
Contato: paticaldana@hotmail.com 

 
O estudo da geometria é um assunto de extrema importância na escola, mas que nem 
sempre desperta o interesse do aluno. A utilização de jogos e objetos de aprendizagem 
nas aulas de Matemática permite ao aluno participar da construção do seu conhecimento, 
por meio da busca de respostas para as suas próprias dúvidas. O jogo é um recurso que 
constitui uma forma interessante de propor problemas, pois permite que seja apresentado 
de maneira atrativa, favorecendo a criatividade na elaboração de estratégias e na busca 
por soluções para determinado problema. A proposta para esta atividade é refletir sobre 
as características geométricas das figuras planas e resolver problemas envolvendo as 
relações espaciais entre objeto, bem como desenvolver o raciocínio lógico e geométrico, a 
noção espacial e estimular a criatividade do aluno. Para isto, será apresentado aos alunos 
o Tangram, quebra cabeça chinês, formado por 7 peças com formatos geométricos: 2 
triângulos grandes, 3 triângulos menores, um quadrado e um paralelogramo. As 7 peças 
do Tangram podem ser montadas de diversas maneiras, formando imagens de pessoas, 
animais, objetos e o que mais a criatividade do aluno puder criar. 
 
Palavras chave: Jogos. Geometria. Figuras Planas. 
 

 

mailto:paticaldana@hotmail.com
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POR UM ENSINO DE GEOGRAFIA LIBERTÁRIO: AS ESPACIALIDADES 
PRODUZIDAS PELOS MOVIMENTOS SOCIAIS E AS POSSIBILIDADES DE 

REPRODUÇÃO SOCIAL 
 

Margarida de Cassia Campos 
Contato: mcassiacampos@hotmail.com 

Vitor Ferreira de Souza 
 
O tema movimentos sociais é de grande relevância para a sociedade, pois representa as 
reivindicações das populações marginalizadas. Para o ensino de geografia a importância 
de compreendê-los remete as espacialidades que possuem as suas territorialidades, 
identidades, regionalismos e as formas de organização no espaço geográfico. O objetivo 
da oficina é discutir como o tema movimentos sociais urbanos e rurais podem ser 
abordados no ensino de Geografia no sentido de dar acesso aos alunos a pensarem na 
construção de novas possibilidades de reprodução social. O caminho metodológico de 
aplicação da oficina será realizado por meio de uma exposição oral/dialogada sobre os 
conceitos discutidos, seguindo da produção de cartazes com slogan e/ou arte de um 
movimento social com objetivo de reivindicar melhorias no bairro onde os alunos moram. 
Espera-se que ao final da oficina os alunos compreendem que os movimentos sociais são 
atores de produção do espaço.  
 
Palavras chave: Movimentos Sociais. Ensino de Geografia. Produção do Espaço. 

 
 

 
 

PROBLEMATIZANDO O FILME “FORD: O HOMEM E A MÁQUINA” COM QUESTÕES 
CTSA 

Márcia Camilo Figueiredo 
Contato: marciafigueired@utfpr.edu.br 

 
 

É importante os estudantes compreenderem que os conteúdos da Química estão 
presentes no cotidiano da sociedade, carecendo, portanto, de conhecimentos científicos 
para poderem opinar frente a questões que a envolvam. Logo, é imprescindível que as 
pessoas apreendam a ler e entender fatos históricos, sociais, econômicos, ambientais e 
culturais, bem como as implicações e consequências ocorridas durante a construção dos 
conhecimentos inerentes a ciência e a tecnologia, concebendo a ciência como um 
processo social, histórico e não dogmático. Diante esse entendimento, as pessoas se 
tornarão aptas a participarem nas decisões de ordem política e social que influenciarão o 
seu futuro. Uma das alternativas para alcançar essa formação é por meio da perspectiva 
de ensino Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), pois visa formar indivíduos 
capazes de tomar decisões que ocorrem no dia-a-dia ou no mundo. Com essa 
preocupação, proponho a oficina intitulada: Problematizando o filme “Ford: o homem e a 
máquina” com questões CTSA.  
 
Palavras chave: Perspectiva CTSA. Ensino de Química. Formação Cidadã.  
 
 

mailto:mcassiacampos@hotmail.com
mailto:marciafigueired@utfpr.edu.br
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QUESTIONANDO OS ESTEREÓTIPOS DE CORPO, AS RELAÇÕES DE GÊNERO E 
AS CONSTRUÇÕES DE IDENTIDADES ATRAVÉS DAS PROPAGANDAS 

Bruno Ueno Bertão 
Elaine Fernanda Lopes de Sousa 

Maira Vieira de Oliveira 
Patrícia Gomes de Oliveira 

 
Contato: brunoueno@hotmail.com 

A oficina tem a proposta de discutir os diversos preconceitos e violências simbólicas 
emitidas através das propagandas. Por meio de propagandas polêmicas como a da Hope, 
na qual a modelo Gisele Bündchen apresenta duas formas de apresentar uma má notícia 
a uma pessoa, sendo uma incorreta – com roupa – e outra correta – vestida de 
biquíni/lingiri, discutir com os alunos o padrão de corpo e de comportamentos veiculados 
pelos anúncios, focando as questões de gênero e de consumo. Demonstrar que uma das 
principais premissas das propagandas é gerar uma insatisfação – quanto ao corpo, aos 
bens, às companhias, ao comportamento – que resulte na compra do produto. Almeja-se 
assim, estimular um senso crítico nos alunos que passe a atuar nos momentos em que 
ouvirem ou assistirem algum anúncio publicitário, questionando quais os valores 
embutidos e qual a proposta de construção identitária via consumo do produto.  

Palavras chave: Propagandas. Construção Identitária. Relações de Gênero. 

 
 
 
 

RAP – UM GÊNERO TEXTUAL PARA LETRAMENTO  

Elvira Lopes Nascimento  
Elaine Cristina Pinheiro  

 
Contato: elainehodas@hotmail.com 

 

No quadro epistemológico do interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 2003; 2006; 
2008), as relações entre aprendizagem e desenvolvimento são processos 
interrelacionados: o indivíduo imerso em um contexto cultural que lhe dá a matéria prima 
do funcionamento psicológico tem o seu processo de desenvolvimento movido por 
mecanismos de aprendizagem acionados externamente. Para construir o objeto de 
ensino, o professor conta com artefatos sociohistoricamente construídos (tanto materiais 
quanto simbólicos, de diferentes origens), disponibilizados pelo meio social. Nessa 
perspectiva, os textos das canções aliados a linguagem musical como o Rap é 
considerado gênero emergente dos movimentos sociais de que o os jovens fazem parte, e 
que, por reinventarem práticas de uso da linguagem, podem constituir objetos de ensino 
atraentes para eventos de letramento contribuindo para inovar certas abordagens da 
linguagem que vem sendo tradicionalmente trabalhadas nas aulas de Língua Portuguesa.  

Palavras chave: Atividades de Linguagem. Instrumentos Semióticos. Mediação. 

 

mailto:elainehodas@hotmail.com


30 

 

RELATOS E EXPERIÊNCIAS VIVIDAS - VIAGENS DE MOCHILA PELO CONTINENTE 
LATINO-AMERICANO 

 
Gustavo Ramires Fernandes 

Contato: gustramires@hotmail.com 
 

Qual é a primeira impressão que temos quando ouvimos nomes de países como Bolívia, 

Guatemala, Peru, Equador, Chile ou Nicarágua? Pensamos em países pobres distantes 

da nossa realidade? Vizinhos fronteirísticos do Brasil que nos vem à memória nos 

momentos que ocorrem jogos esportivos como Copa América de futebol? O que seria o 

conceito de “América Latina”, citado pela primeira vez do foi utilizado pela primeira vez em 

1856 pelo filósofo chileno Francisco Bilbao, remete-nos a pensar quais são as 

características que os demais países “latino-americanos” possuem em relação ao Brasil. 

Minha experiência pessoal surge por vários fatores, entre eles a minha descendência 

espanhola. Sempre houve em minha pessoa o interesse de conhecer um pouco mais 

sobre tais países. Desde pequeno (mais ou menos desde meus oito anos de idade), 

houve um despertar de conhecê-los. Assim, fiz meu primeiro “mochilão” em dezembro de 

2009 junto com 2 amigos para a Bolívia e o Peru. A partir do final do século XX, surgem 

novas configurações no âmbito das esferas econômicas, políticas, culturais e sociais 

como, por exemplo, o surgimento da UNASUL em Maio de 2008 em resposta a negativa 

latino-americana em relação a ALCA proposta pelos EUA. Tal integração continental em 

vários aspectos reforça a idéia, mesmo que de certa forma baseada em um pressuposto 

ideológico, dada a diversidade de etnias e de culturas, nos parece importante a discussão 

sobre o conceito de América Latina para o século XXI. 

Palavras chave: Etnocentrismo. Integração. América Latina. 
 
 
 

REPRESENTAÇÃO DO SOFRIMENTO NO SERTÃO NORDESTINO ATRAVÉS DE 
“REPENTES” 

Miréia Aparecida Alves do Vale 
Contato: mireiavale@hotmail.com 

 
Larissa Cristina de Souza 

Contato: lari_uel@hotmail.com 
 

Adriana Miranda dos Reis 
Contato: adrianaftsa@hotmail.com 

 
A oficina Representação do sofrimento no sertão nordestino através de 
“repentes”,consiste na ideia de apresentar aos alunos como o sofrimento nordestino 
causado pela seca pode ser expresso de maneira artística através de um estilo 
tipicamente regional, o “repente”. Para tanto os alunos ouvirão alguns exemplos desse 
gênero, bem como terão uma breve explanação sobre a seca no nordeste e as muitas 
maneiras de se usar arte para tratar temas variados e como essa diversidade cultural 
pode ser compreendida mesmo que pertencendo a uma realidade distante daquela que 
conhecemos. Por fim será feita a proposta para que se crie, em grupos de cinco alunos, 
um repente sobre um assunto escolhido pelos próprios alunos, afim de que os mesmos 

mailto:gustramires@hotmail.com
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compreendam na prática o tipo de atividade trabalhada e como pode ser feito. A produção 
do repente com os alunos deve seguir o estilo usual, contendo de quatro a seis versos e 
os mesmos devem rimar entre si de maneira que apresentem o traço da musicalidade 
existente nos repentes, podendo ser cantado mesmo que sem instrumentos musicais 
fazendo o acompanhamento. 

Palavras chave: Repente. Sofrimento. Nordeste. 

 
 

SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

Tanisse Torres Albertoni 
Contato: tanisse@gmail.com 

 

A sexualidade está relacionada em como as pessoas buscam e expressam o prazer. 
Quando uma pessoa está sentindo prazer ela está vivenciando sua sexualidade, o que 
pode ocorrer de muitas formas, jeitos e maneiras. A ideia de prazer varia para cada 
indivíduo além de depender de qual contexto este indivíduo está inserido. Portanto, por 
ser um assunto no qual envolve diversas dimensões humanas, é um tema muitas vezes 
difícil de ser tratado com os adolescentes de hoje. Estes jovens ao vivenciarem a 
adolescência passam por inúmeras modificações físicas e psíquicas e que por ignorância 
ou desinformação podem causar problemas sociais e de saúde pública, tais como 
intolerância e violência entre gêneros, gravidez na adolescência, manifestação de 
doenças sexualmente transmissíveis e todas as suas consequências. Desta forma, esta 
oficina tem por objetivo levantar questões ligadas ao assunto, desenvolvendo nos alunos 
o respeito pelo próprio corpo e o do outro, assim como ajudá-los a refletir acerca das 
diferenças de gênero e relacionamentos, como também proporcionar informações sobre 
gravidez, métodos anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).  
 
Palavras chave: Sexualidade na Adolescência. Início da Vida Sexual. Saúde de 
Adolescentes e Jovens. 

 
 

 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO: A ESCOLA ENQUANTO REPRODUTORA DE 
CLASSES SOCIAIS 

Letícia Jorge de Jesus 
Contato: leticia.jsociais@hotmail.com 

 
Natalia Ismail Bueno 

Contato: natalinhabueno@hotmail.com 
 

 Trabalharemos com a sociologia de Pierre Bourdieu, onde ele busca compreender o 
espaço escolar, na oficina teremos como objetivo específico a compreensão do aluno 
sobre os conceitos de habitus, campo, capital cultural e violência simbólica, que são 
conceitos desenvolvidos pelo sociólogo francês, posto na pratica cotidiana. A nossa 
proposta é que o aluno através da familiaridade com os assuntos apresentados na oficina 
abstraia o conhecimento necessário para a compreensão dos conceitos de Bourdieu na 
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sua condição pratica cotidiana, a partir desta pratica desempenhe o papel de maior 
esforço escolar por estar ciente que uma violência simbólica pode estar presente dentro 
dos muros institucionais escolares, e que se faz necessário ser desvendado. Mostraremos 
a eles que a possível "dificuldade de aprender" pode não ser algo natural, mas sim 
algumas vezes uma herança cultural familiar, onde os pais não tiveram a oportunidade de 
estudar e por conta disso o aluno sente uma dificuldade ou falta de interesse pelo estudo. 

Palavras chave: Sociologia. Cultura. Educação. 

 
 

1968: UMA VIA SOCIOLÓGICA SOBRE A ARTE COMO FORMA DE CONTESTAÇÃO 
NOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

Maíra Vieira de Oliveira  
Contato: mairavieira_@hotmail.com 

 
Esta oficina tem por objetivo introduzir os alunos de Ensino Médio à temática dos 
Movimentos Sociais. Para isso a oficina se divide em duas partes: a primeira, expositiva e, 
a segunda, participativa. Na primeira parte se tem uso do arcabouço teórico e conceitual 
abordado por Maria da Glória Gohn, usando-se dos conceitos de identidade, tipos de 
movimentos sociais, movimento sociais propriamente ditos e modos de ação coletiva. 
Sobre o último será tecida uma tentativa de abordagem empírica com os alunos sobre as 
formas de ação dos movimentos sociais; o que as impulsiona e como elas se apresentam. 
Adentrando na segunda parte, dividir-se-á os alunos em grupos e juntos analisaremos as 
letras e melodias da MPB no período do Regime Militar, buscando-se, a partir desses 
elementos, a aplicabilidade dos conceitos trabalhados na primeira parte da oficina. Assim, 
sendo, traz-se aos alunos um panorama das formas de contestação como elementos da 
ação coletiva dos movimentos anti-Regime Militar. 
 
 Palavras chave: Movimentos Sociais. Ação Coletiva. MPB. 
 
 
 

TORCIDAS ORGANIZADAS: POR QUE SÃO CRIMINALIZADAS? 
 

Fernando de Sousa Faria 
Contato: ferdongwa@hotmail.com 

 
Hoje em dia não é difícil encontrar notícias tanto nos jornais esportivos como nas paginas 
policiais sobre as chamadas “torcidas organizadas”, muitos debates são travados no que 
diz respeito a esse tema, policiais, desembargadores, delegados, jornalistas, dirigentes de 
clubes, torcedores comuns, representantes das organizadas, esses e vários outros 
agentes estão envolvidos em uma rede de relacionamentos que não se restringe apenas 
dentro do estádio, há sim espaços de compartilhamento, os chamados pedaços descritos 
por José Guilherme Cantor Magnani, espaços que vão desde a casa de cada indivíduo, 
sede, ônibus, estádios, etc. É nessa rede de relacionamentos e espaços que se criam os 
sensos comuns, onde frases como “torcedor organizado é vagabundo” se normalizam nos 
discursos. Mas como realmente são esses torcedores organizados? Para responder essa 
pergunta é necessário um estudo mais afundo, para entender a realidade desses 
personagens sociais e como eles se relacionam com os demais. Entender o significado de 
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seus símbolos, seus cânticos, suas manifestações contra os símbolos de poder. Essa 
oficina tentara dar conta de alguns desses aspectos, procurando um dialogo com os 
jovens, pois muitos deles têm participação ativa dentro das torcidas organizadas, a 
“molecada” acaba sendo um dos personagens dentro dessa união heterogênea. 
Procurando estabelecer um dialogo procurar saber qual a primeira impressão que os 
jovens têm das torcidas e qual impressão ficara após a oficina.  
 
Palavras chave: Torcidas Organizadas. Rituais. Mídia. 
 
 
 

AS JORNADAS DE HUMANIDADES: ESPAÇO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

Ângela Maria de Sousa Lima 
 Angélica Lyra de Araujo 

 

O Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão de Sociologia (LENPES), partindo do 
pressuposto de ampliar cada dia mais a integração entre a universidade e as escolas 
públicas da rede estadual de ensino (NRE/Londrina) apresenta as Jornadas de 
Humanidades, cujos temas debatidos contemplam questões educacionais, sociológicos, 
antropológicos e políticos da atualidade, e, logo, busca refletir as inquietações 
epistemológicas e didáticas sobre o ensino público e sobre a lógica que a estrutura, nos 
diversos contextos sociais. Além disso, tem sido um instrumento importante, junto com 
outras ações conjuntas na tentativa de construção de uma educação pública mais 
democrática e de maior qualidade. As Jornadas de Humanidades tem incentivado a 
integração entre os cursos de licenciatura na elaboração de planos de aulas, de textos 
didáticos, de relatos de práticas de ensino e de oficinas pedagógicas que depois são 
desenvolvidas nas escolas, sobretudo, em formato de palestras e de oficinas. As  
Jornadas de Humanidades permitem ampliar as parcerias entre as diversas áreas do 
conhecimento, tanto na universidade quanto nas escolas. Ao mesmo tempo, elas passam 
a proporcionar um maior conhecimento das especificidades de cada curso, especialmente 
no momento em que podemos apreender os diferentes olhares, recortes e focos teórico-
metodológicos planejados para pensar uma mesma problemática, como tem sido a 
adesão de quase todas as licenciaturas no debate das questões etnicorraciais nas 
escolas. Outro ponto relevante tem sido a participação, como ministrantes e oficineiros, 
durante as Jornadas de Humanidades, dos professores de várias áreas do conhecimento, 
que atuam em outras escolas da rede estadual de Londrina. Esta ação tem levado outros 
colégios a se integrarem ao projeto, ao passo que um docente leva as experiências do 
evento para outra instituição, renovando e atualizando constantemente as ações das 
Jornadas. Consideramos esta ação como uma estratégia bastante significativa de 
formação inicial e continuada de professores. Dentre tantas contribuições deste processo, 
há de se enfatizar o fato do professor da Educação Básica se preocupar em socializar 
com os estudantes e docentes de uma outra escola, as experiências de pesquisa e de 
ensino que este considera relevante, geralmente recortadas por se constituírem exemplos 
de  boas práticas de aulas, que passam a ser disseminadas por ocasião desses eventos. 
Destacamos também neste contexto as trocas de saberes entre as escolas, 
principalmente nos últimos quatro anos. Não podemos deixar de enfatizar a relevância 
dos projetos parceiros do Lenpes, especialmente o PIBID de Ciências Sociais. É inegável 
o apoio desse programa na valorização da docência e na recriação de estruturas que 



34 

 

permitem maior participação, produção e disseminação de saberes desses professores 
em formação.  
 
Palavras chave: Jornadas.  Parceria escolas-universidade.  Formação inicial e 
continuada 
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