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RESUMO - O presente artigo tem como propósito apresentar os resultados das atividades realizadas 

através do Projeto PDE- “O Lúdico como elemento pedagógico na motivação de Adolescentes do 
Ensino Médio (re) construindo valores essenciais para a formação do aluno (a), do Ensino Médio no 
Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen, na cidade de Ponta Grossa – Pr, no ano de 2010 à 2012, 
bem como o envolvimento nos projetos de extensão UEPG - “Novos Talentos, um Jogo de Saúde e 
Paz” e “Educação para Paz”: relações interpessoais e pedagogia da convivência na escola. 
Atualmente percebe-se uma visão negativa e evasiva por parte dos adolescente em relação à escola 
no que tange a sua importância e seus objetivos. Assim faz-se urgente e necessário a efetivação de 
novas metodologias e alternativas. Buscando o melhor enfrentamento dessa atual visão foi proposto 
através das disciplinas de Educação Física, História, Sociologia e Filosofia. Atividades como 
passeios, oficinas, gincanas, caminhadas, corridas rústicas, palestras motivacionais, grupos de 
estudos, jogos e brincadeiras. Tais atividades estiveram pautadas em pesquisas, estratégias e 
alternativas para a construção de um aluno (a) participativo (a) no processo ensino aprendizagem, 
crítico (a) da realidade a qual faz parte oferecendo subsídios necessários para a efetivação de um 
ensino de qualidade intuindo a permanência dos mesmos (as) no ensino médio na referida escola 
uma vez que a evasão se mostra preocupante, e ainda poucas as possibilidades de inserção no 
ensino superior.  
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INTRODUÇÃO 

O Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen está inserido em uma região onde a perspectiva de 

uma vivência estudantil de qualidade é baixa e a população não consegue perceber a educação 

como uma forma de melhorar a qualidade de vida, seja social ou economicamente. Coube à escola, 

portanto através desses projetos, buscar e propor soluções para despertar o sentimento de (re) 

construção de valores essenciais para vivência estudantil de qualidade.  

As intervenções foram respaldadas nas diretrizes curriculares e nos conteúdos estruturantes 

ofertados no estado do Paraná, nas disciplinas de Educação Física, Filosofia e História. 

Dessa forma, algumas ações puderam ser viabilizadas e executadas com sucesso devido à 

parceria feita com a UEPG e demais colaboradores, pois constatou-se uma transformação em relação 

a permanência do aluno na escola, onde este percebeu a escola como um espaço de convivência 

social qualitativa, sendo capacitado e motivado para seu futuro. Ubiratan D'Ambrósio (2008) 

conceitua “educação como uma estratégia da sociedade para facilitar que cada indivíduo atinja o seu 

potencial e para estimular cada indivíduo a colaborar com outros em ações comuns na busca do bem 

comum”, o que queremos é encontrar caminhos melhores para atingir esse potencial. 

Sob essa compreensão, delineamos as metas para que os objetivos fossem atingidos e 

inclusos no projeto e pautadas nas diretrizes curriculares do estado do Paraná, dentro dos conteúdos 

estruturantes de cada disciplina. 

Após situarmos o resgate histórico da escola, partimos então para atividades práticas dando 

início a execução do planejamento, oriundas dos objetivos do Projeto do PDE e de Extensão da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

METODOLOGIA 

Sabemos que os projetos em questão, na sua proposta original, não fornecem fórmulas pré-

fabricadas e receitas de como trabalhar esse aluno na escola pública, há sim processo investigativo e 

provocativo aos temas propostos. Foi necessário que os profissionais envolvidos acreditassem em 

sua criatividade e experiência de vida, trabalhando os aspectos que considerassem mais importantes 

para o desenvolvimento do aluno na escola. Nesse sentido, a aplicação do projeto PDE e o de 

extensão juntamente com as disciplinas, e estas procuraram desenvolver dentro dos seus conteúdos 

estruturantes atividades com capacidade de criar, explorando o mundo global e, dessa forma, 

aliando-se ao papel inerente à escola e, portanto, sendo explorada e contextualizada enquanto 

conteúdo mediador do patrimônio social.  

Histórico do Colégio 

O Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen, com sede na localidade de Ponta Grossa, oferece 

curso de Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, tendo como 
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entidade mantenedora o Governo do Estado. No dia 12/09/1990 o Colégio começa a planejar a 

implantação de suas atividades, sendo que o início da mesma ocorreu em março de 1991, no período 

noturno ofertando o ensino fundamental. O prédio utilizado era o mesmo onde funcionava a Escola 

Municipal Professora Dércia do Carmo Noviski. Denominou-se o estabelecimento de Escola Estadual 

Padre Arnaldo Jansen. Em 1998, a instituição passa a ter prédio próprio, e no ano de 2001 dá-se a 

abertura do Ensino Médio, a partir de então, a escola passa a denominar-se Colégio Estadual Padre 

Arnaldo Jansen.  

DISCIPLINA DE FILOSOFIA 

Através da disciplina de filosofia, buscou-se viabilizar aos alunos, a possibilidade de um 

questionamento crítico da própria realidade e de todo o contexto que rodeia o aluno e a sociedade em 

que está inserido, foram trabalhados temas referentes à importância da alteridade, liberdade e a 

própria política, para que pudessem os estudantes, obter o conhecimento indispensável para levantar 

os problemas e gerando uma análise que possibilite a transformação desta mesma realidade.  

[...] O tratamento da Filosofia como um componente curricular do 
ensino médio, ao mesmo tempo em que vem ao encontro da cidadania, 
apresenta-se, porém, como um desafio, pois a satisfação dessa 
necessidade e a oferta de um ensino de qualidade só são possíveis se 
forem estabelecidas condições adequadas para sua presença como 
disciplina, implicando a garantia de recursos materiais e humanos 
(2006 p. 15-16). 

A filosofia, portanto, agrega, incita a curiosidade ao saber, o espanto e a admiração ao 

mundo, discute, desencadeiam possibilidades até então não vislumbradas ou questionadas evitando 

o dogmatismo de conceitos, que por vezes se petrificam no tempo histórico, os quais são geradores 

de preconceitos e intolerâncias descabidas. Entender a vida como processo contínuo onde a 

diversidade, é de fato uma constante, é de suma importância para o esclarecimento. 

DISCIPLINA DE HISTÓRIA E SOCIOLOGIA 

Por meio das disciplinas de História e Sociologia abordamos a questão do Holocausto. A 

escolha do tema se deu após agendarmos uma visita ao Museu do Holocausto em Curitiba.  

Os alunos assistiram uma oficina pedagógica, com material visual e escrito com atividades 

relacionadas à 2ª Guerra Mundial e as atrocidades contra os judeus. A atividade final seria a 

produção de um diário de Anne Franck, a qual os alunos conheceram sua história durante a oficina. 

Essa atividade fez com que os alunos refletissem sobre a necessidade de respeitarmos as pessoas 

pela etnia, raça, credo, gênero, opção sexual, cada cidadão é único e merece dignidade. 

Destacamos que os projetos de Extensão em parceria com a UEPG possibilitou um contato 

dos alunos com outras realidades extraclasses. Após o retorno, os alunos tiveram duas semanas 
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para produzirem seu diário entregando como forma de finalização da atividade das disciplinas 

envolvidas no projeto. 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FISICA 

A proposta da disciplina de Educação Física juntamente com a aplicação do Projeto PDE, foi 

demonstrar que o lúdico pode ser um recurso didático, podendo ser utilizado pelo educador como 

uma ferramenta a fim de contribuir para o enriquecimento de sua prática pedagógica, tornando o 

processo de aprender mais significativo, motivador e principalmente atrativo.  

(...) Não somos livres para escolher o que nos acontece, mas livres para 
responder ao que nos acontece de um outro modo. Sermos livres para 
tentar algo não significa consegui-lo infalivelmente. (...).Por “isso, quanto 
maior for nossa capacidade de ação, melhores resultados poderemos obter 
de nossa liberdade”. (SAVATER apud JORGE, 1999, p. 28-29) 

Reforçando o papel do lúdico intervimos na elaboração de investigação acerca de como se dá 

a brincadeira, o jogo, e o brincar na fase da adolescência, intuindo a compreensão, por parte do 

discente, no processo ensino-aprendizagem envolvendo seus pares, os discentes assim como a 

comunidade escolar em sua totalidade, dentro do universo da ludicidade, utilizando a sala de aula e 

contribuindo assim para efetivação na (re) construção e busca da autoestima, enquanto agente ativo 

nesse processo.  

Brincar com criança não é perder tempo, é ganha-lo, se é triste ainda ver 
meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados, em 
salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do 
homem (DRUMOND)  

Percorremos caminhos, antes não percorridos, proporcionamos momentos de reflexão 

dialogo e compreensão de mundo onde os adolescentes vivem angustiados. Mas nosso encontros 

semanais foi um grande momento de brincar, brincar de viver, brincar de superar, de reagir. 

RESULTADOS OBTIDOS 

Analisando a aplicabilidade do Projeto PDE e demais projetos de extensão e parceiros, 

relembrando a sua trajetória, recordamos todos os participantes entre alunos, acadêmicos e 

professores por isso podemos dizer o quanto nos respeitamos, e porque não dizer nos tornamos 

amigos. Foram muitos puxões de orelha, brigamos, sorrimos, fracassamos em algumas coisas, mas 

conquistamos tantas outras. Já tentaram nos convencer do contrário, mas esta não é “função da 

escola proporcionar conhecimento e ensinar-lhes que o mundo não é nada fácil?”, mas que você 

pode fazer valer a pena. A escola deve ainda proporcionar a mudança de ponto de vista, de 

expectativa e de destinos já anunciados, pois trata-se de questões humanas imprevisíveis.  

Fazer um trabalho desta natureza como foi feito, buscado através da interdisciplinaridade, 

não só promoveu o desenvolvimento intelectual, sensorial e cognitivo dos alunos, mas também, e 
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talvez o mais importante intuito, a visualização por parte destes de que as disciplinas estão 

diretamente interligadas, e que uma funciona em detrimento da outra num circulo constante. Propiciar 

ao estudante tais observações, o capacita para se ativo socialmente, e responsável pelo outro e pelos 

outros, onde suas ações, pensadas, criticadas e avaliadas constantemente se tornam indispensáveis 

para a formatação de um mundo mais digno e com humanos mais preocupados com as gerações 

seguintes.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando juntos, cada um faz suas descobertas e procura passá-las para os outros, sabendo 

que a riqueza da luz se amplia quando é compartilhada. Somos companheiros (as). Nem guias, nem 

professores (as), muito menos proprietários (as). O maior e mais belo encontro da vida, cúmplices no 

aprender a desvendar os mistérios de cada um. Quase tudo é provisório! Penso que isso seja um dos 

segredos da vida - o que hoje nos sacia, amanhã pode não mais fazê-lo. De definitivo, somente o 

amor e Deus. No meio das ondas do ato de se viver e dos percursos das nuvens buscamos 

definitivos e eternos: Companheiros de Viagem 
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