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RESUMO  

A Sociologia é uma ciência que se dispõe a estudar, entender e buscar resultados 

frente às questões que permeiam a sociedade, em larga e/ou em curta escala. Neste 

sentido, esta monografia busca analisar a representatividade do papel da Sociologia 

escolar para alunos do terceiro ano do ensino médio de quatro instituições do 

município de Niterói, bem como apontar a percepção dos docentes a respeito do 

significado do ensino da Sociologia para seus alunos. As questões norteadoras da 

pesquisa são: Como os discentes percebem o papel da Sociologia Escolar em seu 

cotidiano? Como os docentes captam a receptividade do ensino da Sociologia, a 

partir da correlação entre a Sociologia histórica e a prática da Sociologia. 

Metodologicamente, a monografia emprega a aplicação de questionários a amostra 

de trinta e dois discentes e três docentes, distribuídos entre duas escolas da rede 

pública e duas de ensino privado. Ademais, realiza uma revisão bibliográfica crítica 

adotando os conceitos de representatividade de Viana, a abstração acerca da 

Sociologia Escolar de Moraes e imaginação sociológica de Mills. A pesquisa 

realizada sugere que as dinâmicas de emissão e recepção da Sociologia no Ensino 

Médio são deficitárias, dificultando a compreensão do papel da Sociologia como 

disciplina escolar de cunho crítico e prático.  

 

Palavras-chave: ensino médio; sociologia escolar; representatividade; história da 

sociologia; sociologia da prática.  

  



 
 

ABSTRACT 

Sociology is a science that intend to study, understand and find results on issues that 

permeate society on a large and small scale. In this sense, this monograph seeks to 

analyze the representativeness of the educational sociology for students of the last 

year of high school in four different institutions at the city of Niterói, as well as to point 

out the teachers' perception about the meaning of teaching Sociology for their own 

students. The leading questions for the research are: How students perceive the role 

of educational Sociology in their everyday life?  How the teachers perceive the 

receptivity of teaching Sociology based on the correlation between historical 

Sociology and the practice of Sociology. This monograph uses as metholody the 

application of questionnaires to thirty-two students and three teachers distributed 

among two public schools and two private schools. Furthermore, this research realize 

a bibliographical review adopting the concepts of representativeness of Viana, the 

abstraction about the Sociology School of Moraes and sociological imagination of 

Mills. The research suggests that the dynamics of the issue and reception of 

Sociology in High School are deficient, making it difficult to understand the role of 

Sociology as a school discipline of a critical and practical nature. 

 

Keywords: high school; educational sociology; representativeness; history of 

sociology; sociology of practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo Sociologia, criado por Augusto Comte (1798-1857), conta com sua 

etimologia baseada em duas partes: no latim, sócius, que significa associação em 

grupo e no grego Logus que tem seu significado como estudo. A partir da origem 

etimológica da palavra pode-se inferir que a Sociologia tem como papel o 

entendimento do funcionamento dos grupos sociais, sejam eles no nível macro – do 

mundo todo ou micro – de sociedades quilombolas, por exemplo. 

A Sociologia está ligada intimamente com o exercício do papel funcional do 

ser humano, em como são realizadas as suas funções e os porquês. Dentro desta 

lógica, pode-se pensar na cidadania, por exemplo. Que faz parte das relações 

humanas e sua lógica com os governos. Pode-se pensar na questão da cidadania, 

sob uma perspectiva educacional, como um semicírculo. Seu estágio começa na 

educação infantil, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, vai até o ensino 

superior ou técnico e perpassa toda a vida do indivíduo. 

A partir do ensino médio, mais precisamente no segundo ano, os alunos – 

em média – com dezesseis anos têm a possibilidade do voto, por exemplo. O ensino 

da Sociologia, já iniciado desde o primeiro ano de ensino médio, tem caráter 

fundamental para munir os novos eleitores de aparatos para melhor exercerem sua 

função democrática. 

O sentimento de representatividade por parte da sociedade tem conexões 

diretas com a identificação do sentimento de cidadania. Este sentimento é 

construído através do ensino da Sociologia e outros fatores. A questão da 

representatividade acontece por diversos motivos, como existência ou não de 

corrupção e não ter no político a visão de si mesmo (VIANA, 2015). 

Não só apenas pela questão de exercer o voto, mas pelas questões de 

vivência social. Do pressuposto do entendimento do que é estar e conviver em 

sociedade e suas questões, dos porquês que certas situações ocorrem e certas não 

ou por que elas deixam de ocorrer. Assim como define o próprio governo brasileiro 

para o ensino médio, na art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases (LDBE – Lei nº 9.394 de 

20 de dezembro de 1996): “III - o aprimoramento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 1996).  
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A Sociologia Escolar busca instigar a imaginação sociológica, ou seja: 

fomentar os processos de desnaturalização e de estranhamento.  A imaginação 

sociológica, de acordo com Mills (1959), instiga a compreensão de um cenário 

histórico amplificado, isto quer dizer que, a imaginação sociológica pode ser levada 

tanto na vida privada do indivíduo, quanto na vida social. Permite, desta maneira, o 

entendimento do que acontece no mundo e o que acontece com o próprio. 

A formação deficitária do ensino da Sociologia pode implicar no exercício 

precário da democracia por parte dos políticos, como também por parte da 

população. Além disso, o ensino da Sociologia escolar de qualidade possibilitaria um 

questionamento a respeito da desigualdade social existente no Brasil (BARROS; 

MENDONÇA, 1995), buscando alternativas de solução dessa problemática. 

Ademais, a disciplina de Sociologia, no Brasil, segundo as regras de formulação do 

governo para as disciplinas de Ensino Médio, é uma matéria que tem como principal 

função permitir que os alunos aprendam o exercício de cidadania (BRASIL, 1996).  

Levando em conta a problemática exposta, as questões norteadoras da 

pesquisa são: Como os discentes percebem o papel da Sociologia Escolar em seu 

cotidiano? Como os docentes captam a receptividade do ensino da Sociologia, a 

partir da correlação entre a Sociologia histórica e a prática da Sociologia. Essas 

duas indagações norteiam os dois objetivos específicos da monografia.  

O primeiro objetivo é traçar um entendimento correlacionado com a 

perspectiva dos estudantes e dos professores. Entender esta dinâmica de todos os 

dias, mais especificamente nas aulas de Sociologia, por meio dos questionários que 

serão aplicados aos alunos e aos professores, as relações específicas de cada um 

com a disciplina Sociologia e as macro relações vistas a partir dos resultados dos 

questionários. O segundo objetivo é fazer uma correlação entre a Sociologia 

histórica e a Sociologia da prática, isto é, identificar se a Sociologia tem um 

panorama maior em relação a história e um vínculo menor com a prática. Neste 

sentido, a finalidade geral da pesquisa é analisar a funcionalidade da Sociologia 

para além do entendimento [descrito acima], mas mostrar a real necessidade da 

sociedade frente ao que a Sociologia pode fornecer a ela.  

Frente a isso, a hipótese deste trabalho é que as dinâmicas de emissão e 

recepção da Sociologia no Ensino Médio são deficitárias, dificultando a 

compreensão do papel da Sociologia como disciplina escolar de cunho crítico e 

prático. Outra hipótese secundária não comprovada na pesquisa, mas que merece 
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ser relatada, se refere ao fato dos estudantes participantes da amostra terem 

vivenciado o ensino da Sociologia apenas em um ou dois anos do ensino médio, o 

que dificultaria o despertar da imaginação sociológica. 

Metodologicamente, esta pesquisa utiliza questionários com perguntas 

semiabertas para alunos e docentes de quatro instituições – duas da rede particular 

de ensino e duas da rede pública localizadas no município de Niterói. Estas 

instituições são respectivamente: Ponto de Ensino – Colégio e Curso (Pensi); 

Colégio Argumento; Liceu Nilo Peçanha e Colégio Estadual Joaquim Távora. Todas 

estas instituições estão localizadas entre Icaraí e a região central de Niterói.  

A coleta de informações foi realizada nos períodos do segundo semestre de 

2018 e primeiro semestre de 2019. A escolha das escolas foi feita a partir de duas 

premissas: a primeira é que fossem escolas públicas e particulares e a segunda é 

que fossem relativamente próximas para que se fossem identificados certos tipos de 

simultaneidade entre elas. Paralelo ao processo de coleta de dados, foi 

desenvolvida uma revisão bibliográfica crítica, buscando explicitar conceitos como: 

representatividade de Viana e imaginação sociológica de Wright Mills.  

 A presente monografia encontra-se estruturada em dois capítulos principais. 

O primeiro diz respeito à história da Sociologia, desde o seu surgimento até a 

atualidade. O segundo sistematiza os dados obtidos a partir da aplicação dos 

questionários aos estudantes e aos docentes, manifestando pontos de encontro e/ou 

de contraste entre a Sociologia histórica e a Sociologia escolar/prática. 
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2 DEFINIÇÃO E TEORIA 

 Este capítulo busca traçar o histórico da Sociologia, desde seu surgimento, 

apresentando seus principais expoentes, bem como revela a discussão sobre o 

papel da disciplina na atualidade.  

2.1 HISTÓRIA DA SOCIOLOGIA 

 Os tópicos apresentam percursos da Sociologia na Europa, nos Estados 

Unidos, no Brasil e na atualidade.  

2.1.1 Sociologia na Europa  

A Sociologia surgiu como ciência no século XVIII, marcado por profundas 

mudanças na sociedade europeia. Como toda ciência em seus estágios iniciais tem 

a necessidade de comprovar sua utilidade, sua intencionalidade. 

Com a Sociologia não foi diferente, para tanto houve a necessidade de certa 

sistematização para que pudesse ser considerada e aplicada como ciência. Desta 

forma é importante entender o que a Sociologia significa como se refere A.S.A. 

(2019, p. 1) 

 

[...] A questão para entender a sociedade é urgente e importante, pois se 
não conseguimos entender o mundo social, nós estamos mais propensos a 
ser esmagados por ele. Nós também precisamos entender os processos 
sociais se quisermos influenciá-los. A Sociologia pode nos ajudar a nos 
entender melhor, desde que examinemos como o mundo social influencia o 
nosso modo de pensar, sentir e agir [...] Sociólogos podem reunir 
informações [...] fornecer insights [...] e apresentar alternativas. 

 

A criação da Sociologia se insere num momento histórico, num momento de 

transição das condições que permeavam a sociedade. Seu nascimento adentra o 

contexto da Revolução Industrial – que surge na parte do ocidente Europeu. Estas 

mudanças vigentes caracterizaram também uma mudança no modelo econômico da 

época: que passou do contexto feudalista, para o contexto capitalista.  

Em 1789 inicia-se o processo da chamada Revolução Francesa, tangendo o 

crescimento da burguesia como classe soberana. Desta forma, estabelece uma 

transformação nas relações sociais, criando novos modos de vivência.  (VIANA, 

2017, p. 9-10). 
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A Sociologia surge num contexto de mudança nas condições sociais totais. 

Nasce permeando a Revolução Industrial na parte ocidental da Europa, coincidindo 

com a mudança do feudalismo para o formato econômico para o chamado 

capitalismo. Adentra-se, então, na Revolução Francesa de 1789. Verificando as 

questões organizacionais que permeavam àquela mudança na sociedade, como a 

ascensão da burguesia como nova classe que dominava.  

O momento histórico marcado pelo surgimento da sociologia no século XVIII 

foi propício para a sua formação, pois existiam mudanças recorrentes nos processos 

de sociabilidade e interação social, como mudanças técnicas, econômicas e sociais 

que mudariam todo o contexto da ordem social (A.S.A., 2019, p. 1). 

Foi no contexto industrial que as principais mudanças ocorreram. O 

processo de mecanização das fábricas com o surgimento das máquinas a vapor 

permitiu um aumento na mão-de-obra no regimento fabril. Desta maneira, o aumento 

do processo migratório para as cidades cresceu de forma exponencial. 

A título de informação sobre o número do crescimento populacional, em 

1750 o planeta Terra tinha por volta de setecentos e sessenta milhões de habitantes. 

Quando se inicia o processo das revoluções da indústria obteve-se um salto 

grandioso para um bilhão de habitantes em 1800 (SOUSA, 2019). 

Ocorreu uma revolução na indústria, que crescia sem parar. Migrações com 

grandes números de pessoas se deslocando para as cidades permitiu o fervilhar, o 

crescer do processo industrial das cidades. Permitindo, desta maneira, que as 

mudanças nos referenciais pudessem trocar de papel, assim como a igreja, as vilas 

e a família, que foram reformulados pela fábrica e pela vida na cidade (A.S.A., p. 1).  

As modificações nos âmbitos mais essenciais que existiam no campo antes 

das revoluções industriais criaram um marco exorbitante na vida das pessoas. A 

ascensão do capitalismo, as novas formulações de vida e interação foram 

profundamente modificadas para que, desta forma, houvesse o dito progresso. 

O capitalismo cresce, obtém sua expansão de forma considerável com o 

crescimento populacional e os processos tecnológicos fabris – a mudança da 

manufatura para o uso das máquinas. Desta forma, quem detinha o capital, detinha 

o poder, uma vez que controlava os processos fabris tanto de trabalho quanto de 

funcionamento. Com isto, surgiu a burguesia, avançando o processo de 

concentração de riqueza.   
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Com a ascensão do capitalismo poucas pessoas deteriam o poder, o capital. 

Enquanto diversas pessoas trabalhariam, poucas comandariam permitindo, desta 

maneira, a concentração de riqueza tomava seu espaço na divisão social. A 

expansão de mercados financeiros crescia e também o poder armamentista (A.S.A., 

2019 apud Giddens, 1987, p. 27). 

A partir do deslocamento das pessoas para as cidades, houve um 

crescimento populacional estrondoso neste período, conforme um crescimento na 

expectativa de vida e o decréscimo na mortalidade infantil. Estas mudanças de 

grande proporção propiciaram o surgimento das ciências sociais (A.S.A., 2019, p. 2).  

A mortalidade infantil advinha dos processos trabalhistas destinados as próprias 

crianças, ou seja, as crianças também tinham que trabalhar nas fábricas – o lucro 

era grandioso a partir delas. O serviço era mais barato, portanto, o lucro era maior. 

Entretanto, as condições não só para as crianças, mas também para os adultos 

eram insalubres, assim como demonstra a figura a seguir: 

Figura 1: Gráfico do acréscimo e decréscimo demográfico nos períodos de 1760-1970 no Brasil e na 
Europa.  

 
Fonte: Fernando Soares de Jesus – Geografia Opinativa, 2016. 
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O surgimento da Sociologia obteve um interesse grandioso mediante aos 

seus primeiros pesquisadores. Dentre eles, outras ciências permearam a criação da 

função sociológica, como diz Bottomore (1970, p. 14): 

 

De modo geral, podemos dizer que a Sociologia tem uma quádrupla origem, 
na Filosofia Política, na Filosofia da História, nas teorias biológicas da 
evolução e nos movimentos para a reforma social e política, que julgaram 
necessário empreender levantamentos das condições sociais. 

 

A partir das ideias de filósofos como Hegel (1770-1831), por exemplo, 

pensadores como Karl Marx (1818-1883) e Auguste Comte puderam se inspirar, 

aprofundando suas ideias e permitindo que demais outros pensadores da fase 

moderna da Sociologia pudessem ser influenciados. 

As ideias de Karl Marx e Auguste Comte foram inspiradas através dos 

filósofos históricos Hegel e Saint-Simon (1760-1825), permeando, desta forma, 

ideias recorrentes de outros pensadores da Sociologia moderna. A Filosofia da 

História muito implicou no surgimento do pensamento sociológico, pois engendrou 

as ideias de desenvolvimento, progresso, tipificações sociais,... (BOTTOMORE, 

1970). Ainda de acordo com Bottomore (1970, p. 17) 

 

Assim, a pré-história da Sociologia pode ser localizada num período de 
cerca de cem anos, mais ou menos entre 1750 e 1850; ou, digamos, da 
publicação do Espirit dês Lois, de Montesquieu, até o trabalho de Comte e 
os primeiros escritos de Spencer. O período formativo da Sociologia como 
ciência distinta ocupa a segunda metade do século XIX. 

 

Outra marca importante da Sociologia do período moderno, foi o 

entendimento de que os estudos das Ciências da Natureza deveriam ser estendidos 

às questões humanas, trazendo consigo também, que as questões de humanidade 

poderiam ser mensuradas numericamente (BOTTOMORE, 1970). Desta forma, a 

ciência sociológica poderia ser dividida entre três partes, assim como descreve 

Bottomore (1970, p. 17) 

 

Em primeiro lugar, era enciclopédica – ocupava-se da totalidade da vida 
social do homem e da totalidade da história. Em segundo lugar, sob a 
influência da Filosofia da História, reforçada pela teoria biológica da 
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evolução [...], procurando identificar as principais fases da evolução social. 
Em terceiro lugar, era concebida como uma ciência positiva, de caráter 
idêntico ao das Ciências Naturais.  

 

A ciência da sociedade obtivera uma oposição por conta de seu caráter que 

englobava uma totalidade e não uma especificidade da ciência, isto quer dizer que a 

Sociologia era vista como uma forma geral, abrangente e que não teria, de certo 

modo, subdivisões (ibid). Absorveu outras Ciências Sociais e não obtinha em sua 

primeira etapa uma coordenação própria (BOTTOMORE, 1970). 

Quando Durkheim (1858-1917) adentra os estudos da Sociologia tem como 

intuito principal justamente demonstrar, quebrar o ideário, que a Sociologia era uma 

ciência tanto quanto as outras e, portanto, designar metodologias para caracterizá-la 

e defini-la como ciência. O sociólogo preteria que a Sociologia tivesse um caráter 

próprio e definido assim como diz Bottomore (1970, p. 19) 

 

Durkheim [...], embora se preocupasse especialmente em dar ênfase à 
autonomia da Sociologia e especificar o alcance particular dos fenômenos 
de que se deve ocupar, não supunha que ela pudesse ser uma ciência 
enciclopédica, nem que pudesse ser praticada isoladamente das outras 
Ciências Sociais. 

 

A perspectiva de Durkheim sobre a caracterização e classificação da 

Sociologia, veio a partir de um grupo de estudos dentro da revista L’Année 

Sociologique (STEINER, 2016, p. 17-18). 

De acordo com Bottomore (1970, p. 21) a Sociologia em junção com a 

Antropologia Social foram as primeiras ciências a apoderarem-se da vida social, 

juntamente com a universalidade das instituições e suas complexidades, 

entendendo, desta forma, que a concepção fundamental da Sociologia é a estrutura 

social. 

Por mais que a Sociologia pudesse ter método e classificação próprias, 

durante muitos anos – permearia até o século XX, no Brasil -, a ciência ainda era 

vista com uma junção de outras ciências humanas, tais como o Direito, a Filosofia 

etc. Talvez este seja um ponto interessante para entender as formulações e 

entendimentos por parte dos não sociólogos para a manifestação da Sociologia seja 

em qualquer área.  
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Através desse entendimento, os sociólogos puderam perceber que o estudo 

das sociedades não deveria ser depreendido a partir de um nicho único, como a 

Europa ocidental, por exemplo, mas como uma totalidade, englobando, desta forma, 

todas as sociedades (BOTTOMORE, 1970, p. 23). 

2.1.2 Sociologia nos Estados Unidos 

Por mais que a Sociologia tenha sido criada e difundida na Europa, a 

expansão que houvera durante o final do século XIX e a metade do século XX trouxe 

consigo a Ciência aos Estados Unidos da América. 

A Sociologia americana da primeira metade do século XX era associada 

fortemente a movimentos de reforma social. Entretanto para Stephen Turner este 

tipo de associação pouco foi contributivo para a ascensão da Sociologia como 

ciência no país norte americano (MARTINS, 2015, p. 1 apud Turner e Turner, 1990). 

Por sua vez, os americanos do norte permearam por uma Sociologia mais 

prática, mais do entendimento do cotidiano e menos teórica, como era feita na 

Europa ocidental (ibid). O seu interesse pela prática era advindo pela potência e 

crescimentos e econômico e social (B.S.A., 2019, p. 1). 

Nos Estados Unidos, existia um impulso de estudo mediante a uma 

preocupação com ideias reformistas e progressistas do meio social (ibid). 

Mobilizando, desta forma, um enorme conjunto de instituições, a exemplo de igrejas, 

organizações filantrópicas, governos de estado, entre outras (ibidem). Neste mesmo 

momento, existiam instituições que concediam serviços a camadas pobres da 

sociedade urbana e coletavam, deste modo, informações sobre quais seriam as 

causas da pobreza (MARTINS, 2015, p.1). 

No final do século XIX, a Sociologia norte americana estava em processo de 

crescimento, através da motivação pela reestruturação do ensino superior no país, 

influenciada através de instituições alemãs – que passam por este mesmo processo, 

surgiram universidades voltadas para a pesquisa, sendo fomentadas através de uma 

elite política e empresarial advindas do processo de industrialização e urbanização 

(MARTINS, 2015, p. 1). 

Desta maneira, os sociólogos americanos do norte, se distanciavam cada 

vez mais do passado e se posicionavam no presente, trazendo consigo ainda mais a 

prática (BURKE, 2002, p. 25-26).  
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Foi fundado, então, o primeiro departamento de Sociologia nos Estados 

Unidos, na Universidade de Chicago em 1892 (ibid). Já na primeira metade do 

século XX, com Robert Park na liderança, a Sociologia norte americana voltou-se 

para o estudo da contemporaneidade, mais especificamente para os estudos de 

favelas, guetos, imigrantes etc. (BURKE, 2002, p. 26). Assim também diz Bottomore 

(1970, p. 23)  

 

Em contraste, a Sociologia recente caracterizou-se por uma maior limitação 
de seus interesses. A grande maioria dos sociólogos dedicou-se ao estudo 
de segmentos muitos pequenos de suas próprias sociedades. 

 

O departamento de Sociologia na Universidade de Chicago obteve um forte 

apoio da elite empresarial mais especificamente por John Rockefeller (ibid). Onde, 

desta maneira, propiciou os estudos voltados para os problemas da urbanidade 

(MARTINS, 2015, p. 2). 

A partir destes financiamentos, a Sociologia americana pode ser 

caracterizada a partir de estudos específicos como problemáticas dos modos de 

vivência urbanos, formação e permanência dos guetos, violência etc. 

Para tal, houve uma transição entre a forma de pesquisa americana e da 

europeia. A primeira estava muito mais interessada em enfatizar as questões do 

cotidiano, enquanto a segunda obtinha seu interesse a partir da construção de uma 

metodologia e questões destinadas ao passado.  

Este deslocamento dos estudos do passado para o presente, poderia ser 

justificado através do crescimento das independências e da profissionalização da 

Economia, Antropologia, Psicologia e da Sociologia, criando-se desta forma o que se 

chama de funcionalismo, que seria o ato de deixar de lado o passado e verificar 

apenas a pertinência do funcionamento de fato das sociedades (BURKE, 2002, p. 

26). 

É importante definir os momentos históricos em que a Sociologia foi 

predisposta em cada continente. Seus ideais, suas conclusões de acordo com cada 

cientista... E nisto é importante salientar seus acontecimentos, de acordo com Burke 

(2002, p. 31) 

 

A França e os Estados Unidos são dois países em que a história social vem 
sendo levada a sério há um período relativamente longo, e as relações 
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entre a história social e a teoria social têm sido bem estreitas. Com isso, 
não se quer dizer que não estivesse ocorrendo nada semelhante em outros 
lugares na primeira metade do século XX. Neste período, não seria difícil 
encontrar historiadores sociais orientados pela teoria em outros países 
como Japão, URSS ou Brasil. 

 

2.1.3 Sociologia no Brasil 
 

Iniciando a abertura e expansão das Ciências Sociais pelo continente 

Americano, a Sociologia chega ao Brasil no início do século XX, adentrando-se ao 

período que se entende como período de Independência das nações latino-

americanas (FILHO, 2005, p. 2). 

Como todo estudo sociológico, era-se necessário obter alguma fonte de 

inspiração, alguma fonte já adquirida. Deste modo a Sociologia brasileira, inspirava-

se nas ideias filosófico-sociais da Europa e/ou a partir dos estudos norte-

americanos. De acordo com Filho (2005, p. 2) 

 

[...] a elaboração de teoria social tendeu a ser desenvolvida por pensadores 
e mesmo homens de ação (políticos), sob a influência de ideias filosófico-
sociais europeias ou norte-americanas como, por exemplo, o iluminismo 
francês, o ecletismo de Cousin, o positivismo de Comte, o evolucionismo de 
Spencer e Haeckel, o social-darwinismo americano de Sumner e Ward e o 
determinismo biológico de Lombroso. 

 

Duas questões eram acometidas no contexto brasileiro a partir da atuação 

dos autores citados acima: a primeira permeava a formação do Estado nacional e a 

segunda era composta pela questão da identidade nacional – uma estava ligada a 

outra (ibid). A primeira questão era obtida num nicho entre liberais e autoritários; a 

segunda era voltada para as questões de raça, opondo-se, desta forma, aos 

comportamentos racistas (FILHO, 2005, p. 2). 

Com a chegada dos portugueses no Brasil e suas formulações interessadas 

na exploração e comercialização do que a natureza brasileira podia oferecer, 

permitiu engendrar um país com ausência de pertencimento (ROMPATTO, 2001). 

A partir disso, a Sociologia recém-chegada ao solo brasileiro busca o 

entendimento dos porquês e das causas que decorriam no Brasil-colônia. Mesmo 

com as relações de uma colônia exploratória, a ciência sociológica poderia/deveria 

entender os processos nos quais se estendiam na vida dos indígenas e dos negros, 

que eram acometidos pela escravidão. 
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Continuamente, os estudos sobre as tribos de índios e os negros no Brasil 

se sucederam, pois permeavam as relações sociais que ocorriam na época, assim 

como exemplifica Filho (2005, p. 2) 

 

Os estudos sobre as tribos indígenas e os negros no Brasil, ao prepararem 
o caminho para a posterior institucionalização do ensino e da pesquisa, 
constituíram o ponto de partida para a evolução da sociologia propriamente 
dita (Azevedo, 1962). 

 

Os estudos sociológicos estarão de toda forma interligados às questões que 

permeiam o meio em que se vive. Assim como propunha a Escola de Chicago, 

quando se distingue da atuação da Sociologia europeia-ocidental e compreende-se 

numa característica mais da realidade concreta. Assim como suscita Filho (2005, p. 

5). 

 

[...] a origem da consolidação da Sociologia na mesma deve ser procurada, 
não em uma única causa determinante, senão em múltiplas causas que 
estão estreitamente ligadas, sendo possível distingui-las unicamente para 
fins analíticos. A multiplicidade de fatores decorrentes dos contatos, 
conflitos e acomodações de povos e culturas diversas... (Azevedo, 1951). 

 

A partir dos estudos que tramitavam pela realidade e suas notoriedades, a 

Sociologia brasileira obtivera alguns períodos. O período de meados da década de 

vinte, configurou-se como O período da Sociologia de Cátedra (ibid). Período no 

qual o ensino da Sociologia foi introduzido em Escolas Normais como Filosofia, 

Direito etc., no período de 1924 e 1925 (mil novecentos e vinte e quatro e mil 

novecentos e vinte e cinco) (FILHO, 2005, p. 5). 

É importante salientar o desempenho da Sociologia em escala estadual no 

Brasil, pois de acordo com Monteiro (2011, p. 2 apud Oliveira, 2006, p. 13) a 

transposição das Ciências Sociais no Brasil era demarcada por uma “variante 

regional”. A introdução da Sociologia nas Escolas Normais no Brasil teve sua 

primeira função como disciplina auxiliar da Pedagogia. A partir do interesse do 

“democratizante movimento reformista pedagógico” (FILHO, 2005, p. 5).  

Com este mesmo ideário de uma ciência coadjuvante, pode-se compreender 

o fato de que as primeiras contratações na Universidade de São Paulo, por exemplo, 

foram de professores estrangeiros, principalmente formados nos cursos de Direito, 
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Medicina e Engenharia (MONTEIRO, 2011, p. 2). O que se pode inferir disto, é que a 

ciência permeava no Brasil ainda uma ação não direta, mas sim direta e dependente 

de outras ciências – a quem a Sociologia era vista como complementar. 

Entretanto, por mais que a Sociologia pudesse possuir, no Brasil , uma ação 

de agregada, existia um fomento no país de uma expansão, uma abertura maior aos 

estudos sociais. Constituiu-se, a partir da existência da revolução intelectual no 

Brasil, uma expansão da Sociologia, mas não só no Brasil, como também na 

América Latina.  

 

...[o] que nos compeliu a essa revolução intelectual, que nos iniciou no 
espírito crítico e experimental, em todos os domínios, e nos abriu o caminho 
aos estudos e as pesquisas sociológicas, foi, no entanto, o desenvolvimento 
da indústria e do comércio nos grandes centros do país e, particularmente 
em São Paulo e no Rio de Janeiro (Filho, 2005, p. 6 apud Azevedo, 1962, p. 
125). 

 

Assim como já foi dito e observado, é importante enfatizar que o surgimento 

e a expansão da Sociologia sempre foi em tempos de mudança social, ou por meio 

de guerras, ou por mudanças econômicas.  

O intuito do surgimento da Sociologia é permear o entendimento das 

mudanças sociais vigentes e quais suas implicações naquele meio social, pois já 

que se fala de contextos históricos altamente modificadores, as transformações 

sociais não teriam um caráter simplista. 

Existiu também um despertar a partir da Primeira Guerra Mundial e da 

Revolução de 1930 no Brasil, que foram altamente contribuinte para aguçar as 

reverberações nas esferas culturais; na novidade de uma mentalidade nova de uma 

elite nova, de modificação em vários setores, permitindo, desta forma o acréscimo 

do interesse nos estudos sociais (FILHO, 2005, p. 6-7). 

A Revolução de 1930, por exemplo, foi caracterizada através de um golpe de 

Estado, que obteve suas origens a partir de urbanizações e decurso de 

industrialização. A partir deste cenário, camadas da sociedade como classe média e 

as classes pobres, reivindicaram uma ação de participação política que não lhes era 

concedida (CPDOC, 2019). 
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A mudança no âmbito de estudo para a Sociologia Contemporânea ocorre 

juntamente com o início da Sociologia Científica, que buscava a obtenção de um 

padrão institucionalista e da prática de ensino dos países centrais (FILHO, 2005, p. 

7). 

Pode-se inferir que dentro dos estudos sociológicos ações que obtiveram 

inspiração em outrem. Logicamente, pois a Sociologia não é uma ciência meramente 

abstrata e sim contextual. Para tanto, a necessidade de olhar outros estudos, outras 

formas de pensar para o entendimento de sua própria realidade, assim como no 

contexto brasileiro. 

No Brasil, esse modelo institucionalista ocorreu em meados da década de 

trinta; juntamente com isto, fora criada a Escola Livre de Sociologia e Política de São 

Paulo, no ano de 1933, e, também a criação da Seção de Sociologia e Ciência 

Política da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo em trinta e quatro. 

Com a formulação das Escolas, como diz Filho (2005, p. 7-8) 

 
[...] subordinar o labor intelectual, no estudo dos fenômenos sociais, aos 
padrões de trabalho científico sistemático. Esta intenção se revela tanto nas 
obras de investigação empírico-indutivas (de reconstrução histórica ou de 
campo), quanto nos ensaios de sistematização teórica (FERNANDES, 1977, 
p. 28). 
 

É importante salientar a influência e a institucionalização da Escola de 

Chicago que, como já dito acima, penetrava os estudos da realidade. E a partir disto, 

a criação da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, feita a partir da elite 

paulista. E através disto, assim como a Escola de Chicago, o primeiro programa de 

estudos sociológicos paulistas iniciou-se a partir de estudos de comunidade (FILHO, 

2005, p. 8).  

Os estudos de comunidade possuem um significado específico. Dispõem de 

uma característica de descrição e abrangência, obtendo-se a necessidade de coletar 

dados distintos para o entendimento dos formatos de uma estrutura social 

(OLIVEIRA; MAIO, 2001). 

Por mais que com a ascensão do Estado Novo possa ter implicado em uma 

forma de recalcar os estudos sociológicos, a redemocratização – advinda com a 

queda da Era Vargas -, juntamente com o estímulo e o fervilhar de emoções 

cunharam um ritmo ideológico e político dos anos cinquenta e sessenta que 

propiciaram boas condições a expansão do ensino e estudos sociológicos no Brasil 

(Filho, 2005, p. 10 apud Costa Pinto, 1955). 
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Os principais motes produzidos em meados da década de 50 (cinquenta) 

foram: população, imigração e colonização; relações étnicas – o negro; o índio e o 

branco colonizador; educação; história social; Direito e Ciência Política; 

comunidades; análises de região – Sociologia rural e urbana (FILHO, 2005, p. 10). 

Todas as questões de mudança e grande efervescência na Sociologia 

garantem objeto de estudo para a ciência. Assim como as mudanças, no Brasil, das 

migrações do meio rural para o meio urbano. Mudanças que ocorreram através do 

processo industrialista, principalmente através da indústria de automóvel incentivada 

através do governo Juscelino Kubitschek (1956-1961). Com isto, ocorre o processo 

de aceleramento industrial no Brasil, favorecendo a efervescência das migrações 

interestaduais. 

Assim como demonstram as imagens em relação às migrações entre 

estados no Brasil: 

 

Figura 2: Gráfico da população rural e urbana no Brasil nos períodos de 1940 e 

2000. 

 

Fonte: IBGE, Censos demográficos de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000. 

 

Figura 3: Taxas anuais de crescimento populacional no Brasil entre 1940 e 2000 

(%). 
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Fonte: IBGE, Censos demográficos de 1940, 1950, 1960, 1970, 1991 e 2000. 

 

Os temas supracitados também perpassam pela ideia de que era necessária 

a ideia de uma “Sociologia Autêntica”, nacional, que buscasse somar dentro do 

processo de libertação nacional (FILHO, 2005, p. 11). 

Com este cenário, é entendido que existiam questões externas que eram 

impeditivas para a formação de uma “Sociologia Autêntica”, por conseguinte, a 

Sociologia era formada por posições doutrinárias e fórmulas de salvação produzidas 

(FILHO, 2005, p. 16 apud RAMOS, 1956, p. 19). 

Desta forma, suscita Ramos sobre o que é o nacionalismo e a libertação: 

 

O nacionalismo é a ideologia dos povos que, na presente época, lutam por 
libertar-se da condição colonial. Eles adquiriram a consciência de sua 
restrita capacidade autodeterminativa e pretendem exercê-la em plenitude. 
Mas a capacidade autodeterminativa, ou a soberania, não é atributo inato, 
dom da natureza, nem se obtém à maneira de dádiva de um poder 
munificente. A efetiva soberania é atributo histórico adquirido pelas 
coletividades, mediante luta, audácia e iniciativa. (RAMOS, 1960, p. 225). 

 
O entendimento de Ramos sobre a formulação da disciplina sociológica no 

Brasil se estende pelos processos de não compreensão da sociedade, ao invés 

disso, a pesquisa era feita para a compreensão da sociedade de outrem e não a 

própria (FILHO, 2005, p. 16 apud RAMOS, 1956, p. 19). 

Estes processos de busca por temáticas da atualidade e, por conseguinte, 

com os estudos da comunidade, caracterizam a etapa de institucionalização da 

Sociologia no Brasil. Com o objetivo de moldar uma ciência brasileira menos geral e 

mais específica (OLIVEIRA; MAIO, 2011). 
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Nos anos de 1960-1970 no Brasil em decorrência a eventos político-culturais 

a Sociologia passou por um período de crise e também diversificação, sendo um dos 

efeitos dos regimes autoritários vigentes na época, caracterizando-se desta forma a 

quarta etapa da Sociologia na América Latina (FILHO, 2005, p. 19 e 21). 

2.1.4 Sociologia na Atualidade 

Na segunda metade da década de 70, a Sociologia obteve uma mudança 

em sua temática para a “reativação da sociedade civil”, através das questões do 

processo de redemocratização após o período de ditadura militar (FILHO, 2005, p. 

49). 

É fato historicamente comprovado de que o período da ditadura militar 

brasileira (1964-1985) cerceou todo e qualquer ato de se pensar/pesquisar 

criticamente. Com isto, quando este período se finda, as disciplinas humanas, 

incluindo a Sociologia, retomam o seu processo criativo e como tal dão início a uma 

nova fase de estudos, visando a compreensão das mazelas instauradas na 

sociedade pós-ditadura. 

A título de informação, veremos a seguir um gráfico que demonstra a 

quantidade de crianças matriculadas em escolas no Brasil no período ditatorial 

brasileiro.  

 

Figura 4: Taxa de atendimento escolar por faixa etária no Brasil. 

 
 Fonte: IBGE

1
.  

                                                           
1
 Os dados deste gráfico são de uma série ajustada de acordo com a metodologia do estatístico 

Ruben Klein, do Laboratório Nacional de Computação Científica e utilizado pela revista Nova Escola 
em parceria com a agência de verificação Aos Fatos que fez uma média da porcentagem da 
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Filho (2005, p. 50) prossegue analisando as novas formas de pesquisa da 

Sociologia, colocando em voga os anos noventa para uma mudança da macro 

sociologia para a microssociologia, focando, desta forma, em identidades e 

representações sociais urbano-rurais, movimentos feministas, movimento gay, 

movimentos negro etc.  

Outros temas como globalização, pós-modernidade e multiculturalismo têm 

obtido enfoque nos trabalhos sociológicos brasileiros. Obtendo, desta forma, 

enfoques para as questões das funcionalidades da Sociologia, como exemplo a 

forma de dar legitimidade às lutas negras (FILHO, 2005, p. 54). Segundo dados do 

CNPq de 2005, a Sociologia da Educação foi o quarto tema específico mais 

abordado pelos pesquisadores da área.  

 

Figura 5: Diretório de grupos de pesquisa do CNPq - Classificação das Sociologias específicas. 

 

 

Fonte: Diretório dos grupos de pesquisa do CNPq (2005) / Filho (2005). 

 

2.2 A Sociologia da Educação no Brasil e a Sociologia na Educação 

 

A Sociologia desde o seu surgimento até a chegada ao Brasil não se 

concerniu como uma ciência universal. Isto quer dizer que, era uma ciência restrita e 

de acesso a classes específicas – elite e burguesia. É significativo compreender as 

formas de estabelecimento da Sociologia na educação básica no Brasil. Ter a 

                                                                                                                                                                                     
população analfabeta nessa faixa etária presentes no Censo de 1970, 1980 e 1990.  Feito por: Ana 
Rita Cunha (do Aos Fatos) e Paula Calçade, 23 de Setembro de 2018. 
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consciência de que existe uma história, de que existe uma origem dentro dos 

projetos político-pedagógicos (SILVA, 2010, p. 15). 

Florestan Fernandes (1920-1995) foi um de seus precursores no Brasil. 

Durante o I Congresso Brasileiro de Sociologia, em 1954, Florestan já falava sobre a 

Sociologia e a educação secundarista – hoje conhecida como Ensino Médio 

(MORAES, 2003). Florestan tinha em seu ideário o “debate à conveniência de mudar 

a estrutura do sistema educacional do país e a conveniência de aproveitar, de uma 

maneira mais construtiva, as ciências humanas no currículo da escola secundária” 

(MORAES, 2009 apud FERNANDES, 1955). 

Desde o século XIX até o final do século XX a Sociologia tramita por vários 

projetos e processos de lei que tentam a sua inclusão nas escolas. Sendo admitida 

por uns às vezes e outras não sendo, a disciplina perpassa por algumas instituições 

que a aprovam e outras não, sempre com a argumentação de que era de se 

confundir Sociologia com Socialismo (MORAES, 2009 apud BARBOSA E 

MENDONÇA, 2002). 

Em 2001, perpassa o projeto de lei (nº 09/00) que tinha como proposta a 

inclusão da Sociologia no Ensino Médio, alguns argumentos como ausência de 

especialistas na área, autonomia das escolas, conteúdos sem as mínimas definições 

etc. (MORAES, 2009). 

Em 2006, tramita no congresso, mais uma vez um projeto de lei que definiria 

que o ensino da Sociologia [e da Filosofia] se tornasse obrigatório nos três anos de 

ensino médio (Parecer CNE/CEB 38/2006 e Lei n.11.684/2008). Em termos para o 

entendimento, será que tantas tramitações para a definição ou não do ensino da 

sociologia no âmbito do ensino básico teria algum fundo de interesse político? 

Ao mesmo tempo, é importante verificar o que a LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional) (BRASIL, 2010) tem a dizer sobre a educação 

brasileira de forma geral “II – estimular a reflexão crítica e propositiva que deve 

subsidiar a formulação, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da 

escola de Educação Básica.”  

É importante salientar que segundo Moraes (2009), a maioria dos artigos 

publicados relacionados ao “ensino da sociologia” ocorreram entre as décadas de 

trinta e sessenta do século XX. A menção sobre a questão dos professores não 

possuíam graduação em Sociologia e/ou Ciências Sociais. O que precede a não 

solidificação da Sociologia como ciência no Brasil. 
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Segundo dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira) e de acordo com seu próprio Indicador de Adequação 

da Formação do Docente2  a Sociologia foi a disciplina com o pior indicador de 

“qualificação adequada” dentre as outras disciplinas de Ensino Médio. Isto quer dizer 

que, a maioria dos docentes que lecionam Sociologia no Ensino Médio, não tem a 

formação adequada para o ensino da disciplina. 

 

 

 

Figura 6: Indicador de Adequação da Formação Docente por disciplina no Ensino Médio 

 

Fonte: Brasil, 2017. 

 

As pesquisas relacionadas à educação sociológica surgiram na segunda 

metade do século XX, onde grandes temas – como os já supracitados -  permeavam 

os processos sociológicos. 

Ainda cita Moraes (2009) sobre a fundamentação da sociologia da 

educação, onde diz que a Sociologia da educação é como uma referência 

necessária na formação de professores do curso normal, citando a época em que a 

Sociologia da Educação ingressa no Brasil. Ela traz consigo um aspecto moderno, 

                                                           
2
 Segundo o próprio INEP a relação entre a formação inicial dos docentes de uma escola e as 

disciplinas que eles lecionam, considerando o ordenamento legal vigente. A relação dos cursos 
considerados adequados para cada disciplina encontra-se na nota técnica desse indicador, disponível 
na página do Inep (http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais) (BRASIL, 2017, p. 
20). 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais
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não conhecido tanto para o ensino dos cursos normais, quanto para o ensino 

superior. A Sociologia da Educação, por sua vez, possibilitou uma amplitude no 

mercado de trabalho para àqueles já formados em cursos como os de Ciências 

Sociais, por exemplo.  



32 
 

3 SOCIOLOGIA NA PRÁTICA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar as respostas dos discentes e dos 

docentes sobre o papel da sociologia escolar, verificando as possíveis 

correspondências entre a Sociologia histórica e a Sociologia prática/escolar. 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

Inicia-se este capítulo lembrando a proposta da pesquisa deste trabalho3. 

Esta pesquisa foi realizada entre os períodos do segundo semestre do ano de 2018 

e o primeiro semestre do ano de 2019 a fim de verificar as emissões e recepções do 

ensino da Sociologia no ensino médio – através da análise de dados colhidos 

através de questionários – mais especificamente com discentes do terceiro ano. Foi 

escolhida essa série, pois o ensino da Sociologia se inicia a partir do primeiro ano de 

ensino médio e, com isto, considerei que os alunos do último ano do ensino médio 

teriam um maior entendimento da disciplina supracitada. 

A amostra é de 32 estudantes de quatro instituições de ensino – duas 

privadas e duas públicas. Dentre estes 12 alunos do Ponto de Ensino4; 6 alunos do 

Colégio Argumento5; 11 alunos do Liceu Nilo Peçanha, e, 36 estudantes do Colégio 

Estadual Joaquim Távora. À título de informação, o gráfico abaixo demonstra a 

variabilidade de distribuição de idade entre os(as) estudantes do terceiro ano do 

ensino médio das quatro escolas pesquisadas. 

 

                                                           
3
 Busca analisar as emissões e as recepções da Sociologia no Ensino Médio em Niterói por 

intermédio de estudantes e professores. 
4
 É importante ressaltar de que a pesquisa no PENSI (Ponto de Ensino) foi feita no segundo semestre 

do ano de 2018, por uma questão de adiantamento da pesquisa. 
5
 O Colégio Argumento não possui turno vespertino. Entretanto, julguei através do próprio objetivo 

desta pesquisa que não implicaria diferenciações grandiosas quanto aos resultados deste trabalho. 
6
 Durante o período matutino, uma das estudantes não pôde participar. Portanto, foi escolhido na hora 

outra estudante que participaria, sendo esta última maior de idade. De modo que a escolha foi 
aleatória, entretanto, uma escolha a partir do quesito idade, pois seria necessária uma pessoa que 
fosse maior para não haver a necessidade de aplicar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
não implica interferência no resultado. 
À tarde o mesmo ocorreu: uma das estudantes que iria participar não pôde, entretanto, como o tempo 
foi mais corrido e de modo que não gostaria de atrapalhar o intervalo dos(as) alunos(as), não julguei 
necessário que houvesse a participação de mais um(a) discente.  
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Figura 7: Gráfico de distribuição da idade total dos(as) estudantes participantes 

desta pesquisa 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Também é importante demarcar que os(as) estudantes foram “identificados” 

por meio de um código a fim de registrar os dados colhidos nesta pesquisa. A 

variação das identificações se deu por meio de: “Estudante + número 

correspondente a ordem que estava organizado”. Exemplo: Estudante 1; Estudante 

2; e assim por diante. 

É importante lembrar que a pesquisa foi dividida entre turnos, isto é, turno 

matutino e turno vespertino. Todas as instituições que obtiveram 12 estudantes para 

responder ao questionário foram divididas em: seis estudantes do turno da manhã e 

seis estudantes do turno da tarde7. Também foram aplicados 3 questionários para 

docentes correspondentes de três das quatros instituições analisadas.  

Buscamos, em relação à análise/aplicação do questionário aos docentes que 

estes dessem aulas para ao menos uma das turmas que responderam ao 

questionário, ou seja, se em uma instituição – como a do Liceu, por exemplo – que 

                                                           
7
 É importante a leitura da nota 3 para o entendimento das instituições que não obtiveram 12 alunos 

no total. 
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possuía mais de um docente da área de Sociologia, determinei a escolha dentre 

uma das turmas que responderam o questionário para o docente correspondente. 

A questão que permeia um menor número de alunos no Colégio Argumento 

foi interessante alocar aqui, pois houve a necessidade – por minha parte – de 

entender o entendimento de estudantes e professor de uma escola menor, com 

menos alunos. Busquei indagar se havia discrepâncias 8  em relação aos outros 

colégios – assim como toda a pesquisa foi conduzida. 

As escolhas dos(as) estudantes foram feitas aleatoriamente, descritas a 

continuação: escolhidos(as) por intermédio da coordenadora no Pensi; dos 

inspetores através da lista de presença no Argumento; da inspetora/estudante9 no 

Liceu e, por fim,  da inspetora/estudantes do Joaquim Távora. Acredito que o 

processo de escolha preserva o resultado da pesquisa10. 

Os dados colhidos a partir das respostas dos estudantes são fidedignos às 

respostas dos(as) próprios(as) nos questionários. Não houve quaisquer alterações – 

até mesmo de pontuação, acentuação, etc. Exceto por erros de escrita, que não 

seriam possíveis escrever neste trabalho sem correção – o que não implica na 

mudança do entendimento das respostas. 

No Colégio Estadual Joaquim Távora a aplicação do questionário foi 

complicada. Havia combinado, no dia da entrega dos Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido com seis alunos (as). Infelizmente, no dia seguinte, por conta de 

uma atividade extraescolar, só compareceram três estudantes. Entretanto, decidi 

assim seguir a pesquisa, pois acreditei que era mais interessante realizar a pesquisa 

com três estudantes do que com nenhum. Pois não seria possível a aplicação do 

questionário em momento posterior. 

Outra consideração importante a ser feita do Colégio Estadual Joaquim 

Távora é que o turno da tarde se destina ao ensino fundamental. Porém, existem 

turmas de ensino médio à noite – que é o turno onde a escola volta a ter ensino 

médio. Entretanto julguei não ser necessário aplicar o questionário no turno da noite 

por dois fatores. O primeiro é a probabilidade dos estudantes do turno noturno 

serem bem mais velhos do que os do turno da manhã. Neste sentido, a pesquisa 

                                                           
6
Esta palavra foi utilizada sem nenhum tipo de julgamento quanto ao número de estudantes do 

Colégio Argumento. Discrepância, neste sentido, implica puramente na ideia de diferenciação em 
relação a algo ou alguma coisa.  
9
 Neste caso, a estudante auxiliou na escolha para completar os seis estudantes. 

8
 Ler a nota de rodapé 3. 
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seria enviesada no quesito idade, pois o interesse é analisar os estudantes na faixa 

etária indicada para o ensino médio, com no máximo alguns poucos anos a frente.  

Um ponto importante a ser ressaltado também é que a última questão do 

questionário aplicado aos alunos foi desconsiderada, pois não se revelou relevante 

para o objetivo desta pesquisa. 

 

3.2 DINÂMICAS ENTRE A SOCIOLOGIA HISTÓRICA E A SOCIOLOGIA PRÁTICA 

             Este tópico pretende responder duas questões centrais aplicadas aos 

discentes da amostra. A primeira é a questão de número quatro do questionário: 

“Você vê alguma aplicabilidade da Sociologia em seu cotidiano e na sociedade? 

Explique brevemente sua resposta”. A outra questão é a de número cinco: “Qual 

você considera o melhor formato para o ensino da Sociologia?” 

 

3.2.1 Sociologia da compreensão versus Sociologia da ação 

A Sociologia, desde o seu surgimento - assim como denota o capítulo um 

deste trabalho - tem certa aliança com a história, pois como é uma ciência que se 

aplica através das mudanças e das constâncias sociais, acaba por atravessar fatos 

intrinsecamente históricos para realizar o seu estudo. 

Entretanto, a Sociologia acaba por atingir um limiar onde a teoria prevalece 

na maioria dos casos, ocasionando, a não solução de certas situações. Com isto, 

percebe-se ao longo deste trabalho que esta continuidade histórica da ciência social 

permeia até mesmo as salas de aula, onde não há propostas efetivas de soluções 

para questões da sociedade. Não há práxis. O que deflagra uma questão de um 

entendimento falho ou superficial sobre o que é a Sociologia.  

Inclusive, é importante ressaltar, que há um embate grandioso na área das 

Ciências Sociais, mais especificamente da Sociologia, em que existem dois campos 

de atuação dos cientistas sociais: o da análise do problema e o da análise do 

problema com uma proposta de solução.  

A partir desse contexto, a Sociologia fica entre um embate que não propõe 

uma coisa e nem outra; não há um consenso entre um e nem outro. Por sua vez, a 

partir da análise macrossociológica deste trabalho, pode-se notar a não apreensão 

que a Sociologia poderia representar para a sociedade em termos de ação. 
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Com uma análise histórica muito mais definida em sua prática como ciência, 

a Sociologia, acaba por criar certa visão sobre si mesma que não parte do 

pressuposto da pergunta, da imbricaçdo que ela realmente possa vir a ser. A 

Sociologia fica por intermédio da interpretação do senso comum, onde só a vê 

‘desvendando fatos’ e não solucionando-os. 

Assim como exemplifica a fala da resposta de um estudante do Colégio 

Estadual Joaquim Távora, e, de outros(as) do Ponto de Ensino a respeito da 

questão quatro - pergunta sobre a “aplicabilidade da Sociologia no cotidiano e na 

sociedade”:   

 

“Sim. Pois com a sociologia o ser humano é posto para pensar sobre o meio 
onde vive e as situações do seu cotidiano, e isso ajuda a criar um 
pensamento critico” (ESTUDANTE 30, 2019). 

“Sim, acho que a sociologia traz uma percepção e um maior entendimento 
da sociedade” (ESTUDANTE 1, 2018). 

“Sim. Com a aplicabilidade da Sociologia, entendemos melhor como 
funciona as desigualdades sociais e outras problemáticas” (ESTUDANTE 3, 
2018). 

 

É interessante perceber o diálogo entre os(as) estudantes de duas 

instituições distintas a respeito do significado da Sociologia para eles, ou seja: como 

a Sociologia funciona e atua. Observando desta forma, existe uma grande 

tendência11 que a Sociologia representa nas escolas do ensino médio: a Sociologia 

da compreensão dos fatos é mais forte do que uma Sociologia voltada para resolver 

um problema da realidade concreta. Logo, veremos um quadro com alguns dados 

formulados a partir das respostas dos(as) alunos(as) sobre a questão quatro, onde 

mostra o entendimento geral destes em relação a Sociologia atuante na sociedade. 

 Assim como denota a história da Sociologia nos Estados Unidos, onde, por 

sua vez, implicou uma necessidade de uma ciência da sociedade mais prática, que 

entendesse e pudesse resolver as questões que permeavam àquela sociedade 

(B.S.A., 2019). Tal contexto foi criado por conta de uma associação da Sociologia da 

América do Norte com questões de reforma na sociedade, exemplificando o diálogo 

da ação juntamente com a análise (MARTINS, 2015, p. 1 apud TURNER e 

TURNER, 1990). 

                                                           
11

 A coleta dos dados da pesquisa mostrará o indicador. 
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É importante também considerar a variável entre os três estudantes 

mencionados no depoimento anterior. Dois desses são de escola particular (os 

estudantes 1 e 3) e o outro é de escola pública (o estudante 30).  Uma suposição da 

pesquisa é que poderia existir uma forte diferenciação entre a percepção sobre o 

papel da sociologia na escola pública e particular. No entanto, as falas dos 

entrevistados revelam que a diferenciação é tênue no tocante à pergunta quatro. 

Uma das questões do questionário 12  comprova que os(as) estudantes 

possuem certo tipo de compreensão acerca da Sociologia, pois nesta pesquisa a 

amostra diz respeito aos alunos do terceiro ano e/ou do pré-vestibular do ensino 

médio. Isto quer dizer que: levando em consideração que a maioria dos alunos teve 

aulas de Sociologia nos três anos de ensino médio, supõe-se que eles entendem 

minimamente o significado do papel da Sociologia13, conforme mostra o gráfico que 

se segue: 

 

Figura 8: Gráfico correspondente a resposta quatro do questionário aos estudantes. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

                                                           
12

 Ver anexo I. 
13

 É importante levar em consideração que esta fala não carrega nenhum tipo de julgamento, apenas 
explicita que já que a maioria dos alunos usufruíram de aulas de Sociologia nos três anos de ensino 
médio, é possível inferir que saberiam/sabem, de acordo com o que é ensinado, o que é a Sociologia. 
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No gráfico apresentado pela figura oito aponta que apenas dois discentes da 

amostra de 32 estudantes não tiveram a disciplina de Sociologia nos três anos 

letivos do ensino médio. O resultado desse gráfico nos remete a uma das hipóteses 

deste trabalho sobre a existência de um gap, um salto considerável de diferença 

entre o ensino médio particular e o ensino médio público. A partir dos dados acima, 

pudemos inferir que não necessariamente, pois os dados nos mostram certa 

igualdade14 entre as respostas “sim”. 

O que nos remete a importância do contexto histórico para o entendimento 

da prática em determinado tempo. A Sociologia europeia estava preocupada na 

compreensão dos fatos, e não na sua resolução. Quando ela [a Sociologia] caminha 

para o continente americano, esta visão muda, ao passo em que a necessidade de 

ação era muito maior do que a da simples observação15.  

Existe uma questão que permeia o entendimento da Sociologia que é a da 

criação de um pensamento crítico. Assim como exemplifica a resposta do(a) 

estudante 30 16 , que em sua visão a Sociologia possibilita a criação de um 

pensamento analítico.  

No anexo V, conseguimos identificar por estudante/instituição as respostas 

dos(as) participantes desta pesquisa. Dentre estes(as), podemos perceber que 56%, 

responderam que a Sociologia tem como função o entendimento de algo ou alguma 

coisa. Isto quer dizer que: para estes estudantes, a Sociologia não17 aparenta ter 

uma prática. Ela apresenta apenas um entendimento, uma compreensão das 

dinâmicas sociais. 

Com isto, retornarmos a Burke (2002), que fala sobre a Sociologia dos 

Estados Unidos e a fase inicial no continente Americano, que os sociólogos 

tomavam distância do passado – em relação à Sociologia europeia – e buscavam 

fincar suas bases no presente, com o intuito de obter prática para que os problemas 

identificados fossem solucionados e não apenas entendidos. 

A questão mencionada neste tópico é para que a Sociologia seja entendida 

não apenas como uma ciência de compreensão, mas também de ação. É 

interessante para a própria ciência que trate de seus objetos de estudos e trace para 

                                                           
14

 Levando em consideração a diferença entre a quantidade de alunos do ensino médio particular e 
do ensino médio público. 
15

 Retornemos ao capítulo I para o entendimento do que foi a Escola de Chicago para as Ciências 
Sociais nos Estados Unidos. 
16

 Grifo para destaque. 
17

 De acordo com a análise fria baseada nas respostas dos(as) estudantes. 
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eles planos de ação, para que problemas como a violência, por exemplo, sejam 

resolvidos e não apenas abordados racionalmente. 

3.2.2 Sociologia na Educação: comparações entre professores e estudantes 

Para este tópico, construímos três perguntas complementares que se 

encontram no “roteiro para os professores”18. É interessante frisar que esta parte da 

pesquisa está contida em uma área mais atual da Sociologia e de seus 

ensinamentos em sala de aula. A primeira questão trata da Sociologia “como uma 

ciência que pertence ao cotidiano” – o que evoca a dimensão prática e ativa da 

disciplina. Estas foram as respostas dos três professores que responderam ao 

questionário: 

 

Compreender a ligação das teorias com a realidade (P1
19

, 2018). 

Uma grande dificuldade é o pouco tempo obrigatório destinado à disciplina, 
que torna difícil a prática de um debate mais completo (P2, 2019). 

Essa dificuldade acontece mais no 1º ano do ensino médio. *Alunos com 
problemas de interpretação de texto (leitura) 

Falta de professores nas séries posteriores contribuem para aumentar a 
dificuldade na percepção por partes dos alunos quanto ao conteúdo (P3, 
2019). 

 

Ao mesmo tempo em que as respostas dos três docentes são distintas entre 

si, podemos notar que elas se complementam, de certa forma. Apesar dos 

professores serem de instituições distintas (sendo as duas primeiras respostas 

advindas de docentes de colégios particulares e a última de uma instituição pública), 

pode-se notar que a percepção sobre a relevância da disciplina no espaço escolar é 

frágil. Aparentemente, as raízes de tramitação de obrigatoriedade ou não da 

disciplina ainda estão fincadas nos dias de hoje (MORAES, 2009 apud BARBOSA e 

MENDONÇA, 2002). 

Retomando a questão da Sociologia com um viés de aplicação, veremos a 

seguir a similaridade das respostas dos estudantes20 em relação às respostas dos 

professores descritas abaixo: 

 

                                                           
18

 Denominado para fins didáticos. O roteiro encontra-se no anexo II. 
19

 Esta nomenclatura foi utilizada a fim de facilitar a identificação dos dados dos professores. Isto 
significa que: P1 = Professor 1; primeiro professor que respondeu ao questionário; e assim por diante. 
20

 Respostas retiradas da questão quatro do questionário aos alunos. Verificar anexo I. 
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A sociologia está presente em todos os aspectos do dia a dia, pois ela se 
aplica na forma como andamos até como consumimos produtos 
(ESTUDANTE 21, 2019). 
Sim, embora eu ache cansativa, acho fundamental ter pois mostra tudo que 
há por baixo de uma sociedade, tendo sociologia consolidamos nossas 
críticas assim tendo razão e coerência no que dizemos/fazemos 
(ESTUDANTE 22, 2019). 
A sociologia está aplicada em atos sociais pouco visíveis como a 
democracia (ESTUDANTE 29, 2019). 
 
 

Abaixo, as respostas dos professores21: 

 
Quando demonstram interesse ao perceberem que eventos de suas vidas 
são objeto de estudo de Sociologia (P2, 2019) 
Maior interesse na vida política de seu país. Despertam um olhar crítico 
sobre as políticas públicas implementadas pelo governo com referência à 
escola (Liceu) (P3, 2019). 

 

Podemos analisar, com base na descrição das respostas de número quatro 

para os alunos e a questão de número cinco para os professores, a aproximação 

das respostas entre estudantes e professores.  

Para tal, prosseguimos a ideia da Sociologia para além da teoria. Assim 

como as respostas acima, podemos inferir, o entendimento dos referidos numa 

Sociologia de interação, numa ciência presente no cotidiano, assim como fala o 

docente P2. Assim como diz FILHO (2005), que se refere aos múltiplos temas 

abordados pela Sociologia. Desta forma, podemos ressaltar a relevância da 

Sociologia para temas do dia-a-dia, o que demonstra que é uma ciência que envolve 

o nosso cotidiano. 

Outra análise importante é revelada na tabela abaixo retirada a partir da 

resposta da questão dois do questionário dos alunos e a partir da resposta da 

questão também dois do roteiro aos professores: 

Tabela 1: Respostas da questão dois do questionário dos professores e dos(as) estudantes. 

ESTUDANTES PROFESSORES 

1 25% 1 0% 

2 41% 2 67% 

3 22% 3 0% 

4 13% 4 33% 

5 0%     
 

 

    
Fonte: Produção da própria autora. 

                                                           
21

 Respostas relativas à questão cinco do roteiro para os professores. 
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Ambas as perguntas têm o objetivo de mensurar o interesse/recepção dos 

estudantes22 (sendo 1 avaliado em excelente e 4 em péssimo) e, no questionário 

dos(as) alunos(as), a questão seria para avaliarem seus próprios níveis de interesse 

na disciplina de Sociologia.  

A relação entre estudantes e professores aparenta não ter tanta disparidade, 

pois, apesar de apenas terem participado da pesquisa três docentes de Sociologia, o 

nível de mensuração é geral em relação a quantidade de estudantes nos quais eles 

lecionam. O que isto quer dizer? A relação professor/aluno já é discrepante a nível 

de que um(a) professor(a) ministra aulas para mais de uma turma. Posto isso, a 

avaliação que se dá a partir da análise da tabela é que 41% dos estudantes 

mensuraram a relevância da Sociologia para si mesmos em “interessados(as)” e 

67% dos docentes classificaram os estudantes no nível dois, ou seja, num nível 

quase excelente.  

Ademais, a tabela de número um expressa: muito embora a Sociologia ainda 

seja uma ciência pouco atraente, verificamos um interesse crescente. Dados do 

INEP (BRASIL, 2017) mostram que há uma defasagem entre professores habilitados 

para dar aulas de Sociologia, fazendo que docentes de outras áreas assumam 

essas turmas no ensino médio. Nesta pesquisa, a identificação foi contrária: dois dos 

três professores possuem graduação em Sociologia ou Ciências Sociais e apenas 

um deles não possui23 habilitação na área. 

Logicamente, por esta pesquisa estar contida em uma escala micro 

sociológica, não há como entrar em comparação com pesquisas em larga escala, 

mas o objetivo é constatar através deste estudo de caso que existe um interesse 

crescente em estudos sociais e que isto está intimamente ligado a emissão do 

docente aos estudantes. 

Com isso, chegamos a última análise deste trabalho, onde identificaremos a 

emissão dos estudantes quanto à disciplina de Sociologia. Para isto, observaremos 

a tabela abaixo, que reflete as respostas dos participantes em relação a questão 

cinco do questionário aplicado. A questão cinco se refere a se o(a) estudante 

considera que existe um “melhor formato para a Sociologia”, dividida em: não existir; 

utilizar o método convencional de ensino; aulas dinâmicas com exemplos do 

                                                           
22

 Roteiro para os professores. 
23

 Olhar anexo VII. 



42 
 

cotidiano; ensino integrado com outras disciplinas; outra sugestão. A partir disso, 

para facilitar a junção dos dados, foram enumeradas em ordem de 1 a 5, 

respectivamente. 

 

Tabela 2: Dados correspondentes à resposta da questão cinco do questionário dos estudantes. 

QUESTÃO 5 

1 2 3 4 5 

0 2 25 13 2 
Fonte: Produção da própria autora. 

É importante ressaltar que a partir da solicitação de um(a) estudante do 

Pensi, a questão teve mais alternativas de resposta24. Com isto, a resposta mais 

assinalada (como podemos visualizar acima) foi a terceira opção [aulas dinâmicas 

com exemplos do cotidiano].  

Para tal análise, podemos incluir também a questão três do roteiro para os 

docentes, que pergunta se há “um melhor formato para o ensino da Sociologia” – 

praticamente a mesma pergunta que foi feita aos(as) estudantes. Abaixo, 

apresentamos as respostas de dois docentes de nossa amostra: 

 

Processo construtivo e interdisciplinaridade (P1, 2018). 

Acredito que a mediação entre os referenciais teóricos com as experiências 
prático-pessoais da turma revela que a Sociologia é muito mais próxima 
deles e delas do que se pode perceber em um método predominantemente 
teórico (P2, 2019). 

 

A partir da análise das respostas dos docentes descritas acima, juntamente 

com as respostas dos estudantes, é possível verificar que há uma conformidade das 

respostas mediante que as respostas mais marcadas pelos(as) estudantes foram as 

opções três e quatro da questão cinco. Estas opções referenciam respectivamente 

“aulas dinâmicas com exemplo do cotidiano” e ensino integrado com outras 

disciplinas.  

                                                           
24

 Não sabemos se todos(as) alunos(as) compreenderam isto, entretanto, nem todos marcaram mais 
de uma opção de resposta. 
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Apesar de termos. Acima. apenas duas das três respostas dos docentes, é 

possível verificar que em sua maioria, os docentes acreditam que existe uma 

necessidade de aulas com exemplos da realidade e aulas com interdisciplinaridade. 

É possível inferir, mais uma vez, como dito por um dos docentes na questão 

cinco, que os(as) estudantes entendem que a Sociologia faz parte da rotina diária 

deles(as) e com isso, buscam, a partir dessa questão, que seja uma disciplina mais 

interativa com seu cotidiano. Assim como exemplo dos primeiros estudos 

sociológicos no Brasil, através da Escola de Chicago (FILHO, 2005, p.8) que 

fomentou os estudos de comunidade, visando entender as dinâmicas de uma 

estrutura social (OLIVEIRA; MAIO, 2001). Neste trabalho, isto implica que a partir 

destes estudos ocorreram as primeiras propagações do que a Sociologia buscava. E 

com isso, podemos comparar as respostas dos estudantes que participaram desta 

pesquisa, olhando para uma relação do início da ciência social no Brasil e a 

recepção da mesma hoje, a partir da visão dos(as) estudantes. 

  



44 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar as emissões e as recepções do 

ensino da Sociologia no ensino médio25, a partir da aplicação de questionários aos 

alunos e docentes de quatro instituições de ensino – duas públicas e duas 

particulares. Dois modelos de questionários – um para os docentes e um para os(as) 

estudantes26 foram interpretados à luz das contribuições: Viana em torno do conceito 

representatividade; Martins ressaltando a história da Sociologia nos Estados Unidos; 

Moraes discutindo a trajetória e intermitência da Sociologia Escolar na educação 

brasileira; Filho (2019) que sinaliza as questões históricas da Sociologia no Brasil; 

por fim, Mills no que diz respeito ao conceito de imaginação Sociológica, finalidade 

da disciplina Sociologia no ensino médio. 

Metodologicamente, a pesquisa integra pressupostos quantitativo e 

qualitativo, visando registrar as respostas literais dos participantes. Esse cuidado 

metodológico busca exercer a objetivação, ou seja, controlando possíveis 

interferências externas. Sendo assim, durante o período de aplicação dos 

questionários, alguns(mas) dos(as) estudantes não puderam participar da pesquisa. 

Entretanto, este episódio não ocasionou quaisquer desvios na pesquisa. Isso posto, 

as análises foram feitas a partir de todo o material coletado a partir das respostas 

dos 32 estudantes e dos 3 docentes que participaram desta pesquisa.  

A partir da análise dos dados coletados por meio do questionário aplicado 

aos estudantes, foi possível compreender que para esse grupo de discentes, a 

Sociologia Escolar está voltada mais para uma Sociologia de compreensão dos fatos 

do que uma sociologia da prática. Essa ideia fica comprovada nas respostas da 

questão quatro do questionário acerca da “aplicabilidade da Sociologia no cotidiano”: 

56% dos entrevistados afirmam que a Sociologia é uma disciplina para 

compreensão. Vale lembrar que outro dado interessante coletado neste estudo 

revela que apenas 2 estudantes não tiveram aulas de Sociologia durante os três 

anos do ensino médio, da amostra da pesquisa de 32 discentes participantes.  

Isso posto, na última questão analisada27 do questionário aplicado aos(as) 

estudantes e também no roteiro dado aos professores28, relativa à pergunta qual 

                                                           
25

 No terceiro ano, de modo específico. 
26

 Ver anexos I e II, referentes a ambos os questionários. 
27

 Questão cinco do questionário aplicado aos(as) estudantes. 
28

 Questão três do roteiro aplicado aos professores. 
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seria o “melhor formato para o ensino da Sociologia”, foi possível observar através 

da junção das respostas que a terceira opção - “aulas dinâmicas com exemplos do 

cotidiano” - foi marcada 25 vezes pelos discentes, bem como os professores 

também confirmaram esse formato de ensino. Ou seja, em sua maioria, é possível 

inferir através dos resultados deste trabalho, que a disciplina Sociologia é uma 

ciência do cotidiano. Portanto, seria interessante que o ensino estivesse voltado 

para a realidade concreta e para ação. 

Da mesma forma, este estudo esclarece as variadas questões que 

permeiam o interesse/a recepção de estudantes e a emissão/entendimento dos 

docentes em relação à sala de aula tanto em escolas públicas, quanto em escolas 

particulares no município de Niterói. Sendo assim, para futuros trabalhos 

recomenda-se que os dados empíricos registrados nesta monografia sejam 

ampliados e aprofundados, envolvendo mais estudantes e docentes para 

enriquecimento da discussão em pauta.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I  

Questionário para alunos(as): 

1. Idade:  ________ 

2. Qual o seu nível de interesse na disciplina de Sociologia:  

(   ) Muito  interessado 

(   ) Interessado 

(   ) Neutro  

(   ) Pouco interessado   

(   ) Nenhum interesse 

3. Você teve aula de Sociologia nos três anos do Ensino Médio? 

(   ) SIM    (   ) NÃO 

4. Você vê alguma aplicabilidade da Sociologia em seu cotidiano e na sociedade? Explique 

brevemente sua resposta. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Qual você considera o melhor formato para o ensino da Sociologia?  

(   ) Não existir;  

(   ) Utilizar o método convencional de ensino; 

(   ) Aulas dinâmicas com exemplos do cotidiano; 

(   ) Ensino integrado com outras disciplinas. 

(   ) Outra sugestão: _____________________________________________ 

6. Você faria faculdade de Sociologia ou Ciências Sociais? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

Roteiro para os professores: 

1. Quais são as maiores dificuldades que encontram para o ensino da Sociologia nas escolas? 

A linguagem, a mensagem, a percepção por parte dos alunos da Sociologia como uma ciência 

que pertence ao cotidiano? 

2. Como avaliariam o interesse/recepção dos alunos?  Sendo 4 péssimo e 1 excelente. 

   1 (  )   2 (  )  3 (  )   4 (  ) 

3. Existe um melhor formato para o ensino da Sociologia?  

4. Você possui titulações em Sociologia? Quais? 

5. Quais as respostas positivas que você identifica nos alunos nas aulas de sociologia? 
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ANEXO III 
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ANEXO IV  
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ANEXO V 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

ID INSTITUIÇÃO ANO/SEMESTRE TURNO RESPOSTA

1 PENSI 2018.2 MANHÃ
“Sim, acho que a sociologia traz uma percepção e um maior 

entendimento da sociedade”.

2 PENSI 2018.2 MANHÃ
“Sim, importante para debater a decisões políticas, porém considero 

filosofia e economia mais importantes nessas situações”. 

3 PENSI 2018.2 MANHÃ
“Sim. Com a aplicabilidade da Sociologia, entendemos melhor como 

funciona as desigualdades sociais e outras problemáticas”.

4 PENSI 2018.2 MANHÃ
“Sim, aumenta o entendimento sobre a sociedade e nas decisões 

políticas pessoais”.

5 PENSI 2018.2 MANHÃ “Sim, para aprendermos o básico sobre nosso papel como cidadão”.

6 PENSI 2018.2 MANHÃ “Sim, no ambito social e nas relações interpessoais”.

7 PENSI 2018.2 TARDE
“Sim, Na maneira das pessoas se relacionarem e projetarem uma 

evolução social e cultural para o nosso país”.

8 PENSI 2018.2 TARDE

“Sim tanto em habitos do cotidiano como a noção de cultura quanto em 

outros casos nem tão cotidianos com movimentos sociais, tipos de 

estado entre outros. Então é bem presente no nosso cotidiano”.

9 PENSI 2018.2 TARDE
“Sim. Em debates políticos, por exemplo, noções básicas da sociologia 

são fundamentais para defesa coerente do seu ponto de vista”.

10 PENSI 2018.2 TARDE
“Sim. É importante que haja debates nas aulas sobre assuntos atuais p/ 

ajudar na formação de opinião e na formação fora de aula”. 

11 PENSI 2018.2 TARDE
“Sim. Para mim se aplica quando vou debater certos assuntos políticos 

e sociais”.

12 PENSI 2018.2 TARDE “Sim, para entender as relações socioculturais”.

ID INSTITUIÇÃO ANO/SEMESTRE TURNO RESPOSTA

13 ARGUMENTO 2019.1 MANHÃ

“Sim, a sociologia se aplica na sociedade e no dia a dia a nos permitir 

compreender as raízes de nossos hábitos, cultura, opiniões, gostos e 

desgostos, de maneira geral e individual, para também entender e 

resolver (ou melhorar) fenômenos e fatos sociais”.

14 ARGUMENTO 2019.1 MANHÃ “Sim, em comparação há anos anteriores, a sociedade está evoluindo”.

15 ARGUMENTO 2019.1 MANHÃ

“A sociologia é indubitavelmente uma das ferramentas essenciais para 

compreensão da sociedade da forma como ela se estrutura, permitindo 

que nós, os indivíduos, percebamos aquilo que nos ronda desde 

aspectos mais sutis até o sistema que nos move”.

16 ARGUMENTO 2019.1 MANHÃ “Sim, a sociologia ajuda a perceber a importância da sociedade”. 

17 ARGUMENTO 2019.1 MANHÃ
“Ela se aplica muito nas relações entre culturas, socioeconômica e 

também explica muitos paradigmas presentes em nossa sociedade”.

18 ARGUMENTO 2019.1 MANHÃ
“Sim. A sociologia por explicar sempre as pessoas, faz parte de tudo 

que a gente vive, como tudo que é criado pela sociedade”.

ID INSTITUIÇÃO ANO/SEMESTRE TURNO RESPOSTA

19 LICEU 2019.1 MANHÃ
“Sim. Porque a sociologia ela lida com tudo em volta das nossas 

atividades e no nosso dia à dia, envolvendo questões politicas e outras”.

20 LICEU 2019.1 MANHÃ
“Sim. A sociologia é essencial para aflorar mentes e ensinar um pouco 

mais sobre a vida na sociedade”.

21 LICEU 2019.1 MANHÃ
“A sociologia está presente em todos os aspectos do dia a dia, pois ela 

se aplica na forma como andamos até como consumimos produtos”. 

22 LICEU 2019.1 MANHÃ

“Sim, embora eu ache cansativa, acho fundamental ter pois mostra tudo 

que há por baixo de uma sociedade, tendo sociologia consolidamos 

nossas críticas assim tendo razão e coerência no que 

dizemos/fazemos”.

23 LICEU 2019.1 MANHÃ
“Como não tive aula de Sociologia por alguns anos, meu conhecimento 

é básico. Mas entendo que ajuda a entender melhor a política”.

24 LICEU 2019.1 MANHÃ
“Sim eu vejo a sociologia como uma forma de ensinar as pessoas a 

conviver melhor em grupo e ter mais empatia pelo próximo”. 

25 LICEU 2019.1 TARDE
“Sim, porque a sociologia explica como você convive em sociedade e 

isso é essencial nos tempos de hoje”. 

26 LICEU 2019.1 TARDE
“Sim. Pois através desse estudo podemos compreender melhor o 

funcionamento das interações sociais entre os indivíduos”.

27 LICEU 2019.1 TARDE
“Sim, porque a sociologia fala da nossa sociedade, nossa vida social, é 

a nossa cultura, e etc.” 

28 LICEU 2019.1 TARDE

“Sim, o senso comum e o senso crítico são um exemplo. Muitas 

pessoas que conheço – inclusive meus pais – acreditam em 

informações sem antes verificar os fatos”.

29 LICEU 2019.1 TARDE
“A sociologia está aplicada em atos sociais pouco visíveis como a 

democracia”.
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ID INSTITUIÇÃO ANO/SEMESTRE TURNO RESPOSTA

30 JOAQUIM TÁVORA 2019.1 MANHÃ

“Sim. Pois com a sociologia o ser humano e posto para pensar sobre o 

meio onde vive e as situações do seu cotidiano, e isso ajuda a criar um 

pensamento critico”. 

31 JOAQUIM TÁVORA 2019.1 MANHÃ
“Sim, todos os dias é perceptível essa visão das ciências sociais dentro 

da nossa sociedade. Seja na estruturação e no sistema”. 

32 JOAQUIM TÁVORA 2019.1 MANHÃ

“Sim. No ambiente onde vivo e moro, até mesmo nos meus estudos, 

vejo que há na sociedade também, pois lidamos com muitas 

Democracias, culturas diferentes etc.” 
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ANEXO VII 

 

DOCENTE RESPOSTA 4 DO ROTEIRO 

P1 Sim. Graduação e licenciatura em Sociologia. 

P2 Não. Mestrando em ensino de História. 

P3 
Graduação – ciências sociais – pós – relações internacionais. / Grad. 
Direito. 

 


