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GT 4 – EDUCAÇÃO, ENSINO E INCLUSÃO SOCIAL
Coordenação:Valeria Floriano (UFPR) Fagner Carniel (UEM) 

Líbia Rany Oliveira (Mestranda PPGSOC) Francisco Maffia (Mestrando Prof.socio) 

SESSÃO 1 (13/05) – ENSINO DE SOCIOLOGIA/PRÁTICAS ÉTNICO RACIAIS/LEGISLAÇÃO (13h30min-17h)

A questão das desigualdades escolares no ensino de ciências
sociais em perspectiva comparada França-Brasil

Julia Polessa Maçaira

O ensino de sociologia e a temática das relações raciais – uma
reflexão sobre os cursos integrados de nível médio-técnico do

IFSUL/Pelotas.
André Luis Pereira

 Uma escola de "negros": um estudo de caso sobre a
racialização de classe na Argentina

Tabata Larissa Soldan

Sobre raciocínios práticos de professores de sociologia do
ensino médio do Paraná em relação às suas práticas docentes

Felipe Fares Lippmann Trovão

O impacto da avaliação do PNLD nos livros didáticos de
sociologia

Manoel Moreira de Sousa Neto

Revisando as diretrizes curriculares de sociologia do estado do
Paraná: um novo encaminhamento metodológico para assegurar

o espaço da sociologia no ensino médio.

Julio Cesar Gomes Santos, Francisco Maffia de
Assis

Atores e disputas: a quem interessa uma base nacional
curricular?

Cristian Andrei Tisatto

 “O Estado e Eu”: um relato de experiência no Colégio Estadual
Paulo Leminski

Isabela de Souza Gomes, Marina Varella Rodrigues
Zimmerman Stoiev, Eloisa Pissaia, Emanuel Roberto

da Silva

“Neutro é shampoo de bebê, eu sou de”: a construção do
posicionamento ideológico dos estudantes do ensino médio.

Talita Cristine Rugeri

A discussão é sociológica, mas a sociologia não está presente
(Pôster)

Daniela Soares

Formas da sociologia: análise de manuais de sociologia em duas
realidades brasileiras (Pôster)

Cauana Candido P da Silva, Hilton Costa

SESSÃO 2 (14/05) – MÉRITO/FORMAÇÃO/RELIGIÃO (13h30min-17h)

 Com que roupa eu vou ao samba que você cancelou- Identidade
social, samba e conflito no Morrinho em Campos dos

Goytacazes- RJ

Luan Mugabe Martins Freitas,Chrislaine Silva
Oliveira

Mérito e educação no liberalismo radical de Herbert Spencer Jose Oto Konzen

Vínculos entre universidade y escuela secundária: aportes desde
la investigación educativa a la convivencia escolar

Carolina Cravero, Cyntia Aguilar, Silvana Cerdá,
Laura Audero



Equipes multidisciplinares como processo de formação do (a)
professor (a) da escola estadual no Paraná: um estudo de caso.

Maristela Carlos, Maritana Drescher da Cruz

Quem são os professores de cursinhos pré-vestibulares
populares? Um estudo com professores de dois cursinhos pré-

vestibulares de Florianópolis.
Luana Lopes

Estratégias de escolarização em instituições Waldorf: uma
pesquisa em Florianópolis

Tsamiyah Levi

 Vivências religiosas das professoras de educação infantil e suas
escritas sobre meninos e meninas

Leniara Pellegrinello Camargo

De casa escolar a escola estadual: notas sobre catolicismo e
biografia de escolas públicas

Eva Lenita Scheliga

 Religião e formação docente: imbricações entre vivências
religiosas de licenciandos da UFPR

Patricia Maria Siqueira de Oliveira

Esse é meu jeito ninja? Uma interpretação sociológica da escola
ninja no mangá Naruto através da teoria de Pierre Bourdieu

(Pôster)
Camila De Paris, Clóvis Schimitt Souza

As comissões internas de prevenção de acidentes e violências
escolares na rede pública estadual de Viamão, RS

Cibele Cheron, Alexandre Anselmo Guilherme

O envelhecimento humano como estudo sociológico para alunos
do ensino médio (Pôster)

Jackson Adair Gonçalves

Arte contemporânea e olhares implícitos - obras do MAC
(Pôster)

Roberta Kelly Santos Zimermann, Anny Cristhynne
Danta Pesuscki

SESSÃO 3 (15/05) – TRAJETÓRIAS (13h30min-17h)

A (re) existência dos Griots do Terceiro milênio: o rap como
processo educativo

Wesley Vaz Oliviera

Análise do questionário socioeconômico do ENEM: um olhar
acerca do capital cultural como herança

Izabel Jensen Santana

Contextos de vida e itinerários educativos: família, escola e
bairro nas decisões acadêmicas

Tommaso Lilli

 Incentivo parental e rendimento de alunos do 9° ano na
avaliação de Língua Portuguesa no SAEB 2015 e 2017: o

incentivo parental compensa a diferença de médias por sexo?
Regina Lucia Fernandes de Albuquerque

Ensino superior no Paraná: transformações educacionais sociais
e urbanas

Renata Adriana Garbossa Silva

Juventude, gênero, raça/etnia e classe na universidade do estado
do Pará, Amazônia, Brasil.

Lana Claudia Macedo da Silva, João Luiz da Silva
Lopes, Camila Claíde Oliveira de Souza

“Pensam que a gente é secretária”: trajetórias escolares
femininas em cursos de informática

Vanessa Petró, Vinicius Hartmann Ferreira

A formação do jovem para o mundo (do trabalho): a tecnologia
social como ferramenta conceitual e prática na formação para a

cidadania na Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica

Jonatã França Bittencourt, Lucivaldo Santos Da
Silva, Keila Laiane Silva Santana

O perfil e as trajetórias dos/as egressos/as da UFPR Setor
Litoral (Pôster)

Vilma Alves de Almeida, Thais Pedrinho de Pontes,
Andreia Temoteo, Adriana Lucinda de Oliveira

Os egressos da UFPR Litoral: metodologia de construção do
instrumento de pesquisa e da coleta de dados (Pôster)

Karla Regina Pellens da Silva Santos, Daniel de
Andrade Junior, Emerson Joucoski, Elsi do Rocio

Cardoso Alano

Entre narrativas de inclusão e práticas agressão: o racismo
institucional na Ufopa. (Pôster)

Pedro Barcellos Rodrigues Juliano




