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...Todo conhecimento começa com o sonho.  O conhecimento nada 

mais é que a aventura pelo mar desconhecido, em busca da terra 

sonhada.  Mas sonhar é coisa que não se ensina.  Brota das 

profundezas do corpo, como a água brota das profundezas da terra.  

Como Mestre só posso então lhe dizer uma coisa: “Conte-me os seus 

sonhos, para que  sonhemos juntos!”. 

Rubem Alves – A Alegria de Ensinar (1994, p. 59). 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar breves considerações a respeito do 

processo de conhecimento na escola. Serão desenvolvidas reflexões sobre a 

relação entre o conhecimento do senso comum e o científico, com base na 

prática docente e discente em uma determinada instituição pública campista.  

Com base nas discussões teóricas sobre autores e na observação participante, 

tendo como objeto de estudo o ensino de sociologia buscou problematizar 

como se constitui o processo de conhecimento entre discentes e docentes com 

base nas observações realizadas nos estágios supervisionados obrigatórios, ao 

longo de três semestres, do curso de Ciências Sociais – Licenciatura da 

UFF/Campos. 

 

Palavras-chaves: Processo de conhecimento, Senso- comum e Conhecimento 

científico, Ensino de Sociologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to present brief considerations about the knowledge process in 

the school. Reflections on the relationship between knowledge of common 

sense and scientific knowledge will be developed, based on the teaching and 

student practice of a particular public camper institution. Based on the 

theoretical discussions about authors and participant observation, having as 

object of study the teaching of sociology, we seek to problematize how the 

knowledge process between students and teachers is constituted based on the 

observations made in the mandated supervised stages, over three semesters, 

of the course of Social Sciences - Licenciatura of UFF / Campos. 

 

 

Keywords: Process of knowledge, common sense and scientific knowledge, 

Sociology teaching. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar breves reflexões a respeito 

do processo de conhecimento que compreende a relação entre o senso comum 

e o conhecimento científico em uma determinada escola estadual campista. 

Fundamentado nas discussões teóricas sobre autores, tendo como intuito a 

reflexão do ensino de sociologia, busco problematizar como se constitui o 

processo de conhecimento entre alunos e professores.  

Sendo assim a pesquisa centrou no levantamento e análise bibliográfica 

e na observação participante. Com base nessa pesquisa, buscou-se 

compreender como o conhecimento escolar, em um determinado contexto e 

espaço, é produzido e reproduzido no ensino de sociologia.  

A observação participante que compõe a metodologia desse trabalho 

está centrada em um ano e meio, no estágio supervisionado, do curso de 

Ciências Sociais – Licenciatura da UFF/Campos durante o ano de 2018 e 

meados de 2019. Essa metodologia foi importante para pensarmos os 

processos de conhecimentos que são transmitidos em sala de aula por 

professores e alunos e que apresentaram divergências e desafios à docência. 

Partirmos, assim, do princípio do conhecimento como um objeto de estudo 

visando desatualizá-lo ao percebê-lo com uma categoria analítica.  

Para compreensão, inicialmente, é preciso perguntar o que é 

conhecimento? Como se processa esse conhecimento nas aulas de 

sociologia?  

Segundo o Dicionário Escolar de Língua Portuguesa Aurélio Júnior 

(2011, p. 241) conhecimento tem as seguintes definições: 1 – ato de conhecer 

ou o resultado deste ato, 2 – informação ou noção adquiridas pelo estudo ou 

pela experiência. 

Nesse sentido, podemos então pensar que o conhecimento une ao 

homem a sua realidade frente à discussão natureza e cultura. Ele é fruto das 

relações do homem com o meio em que vive e, para tal, o modo de explicar e 

compreender o conhecimento passa por diversas vertentes classificatórias 

como: conhecimento empírico (vulgar ou senso comum), conhecimento 
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filosófico, conhecimento teológico e conhecimento científico (MARCONI, M. A.; 

LAKATOS, 2010). 

Uma das formas de analisar e descrever a respeito do processo de 

conhecimento na educação está na vivência na escola. O conhecimento dentro 

da sala de aula se dá através da interação entre os alunos, os conteúdos 

trabalhados e o professor. Como processo de sociabilização, a educação é 

exercida nos diversos espaços de convívio social onde a sala de aula é um 

desses espaços de convívio. Nesse sentido, educação coincide com os 

conceitos de socialização que é o processo pelo qual o indivíduo é integrado 

numa sociedade e, através desta, adquire os hábitos que o capacitam para 

viver nela. 

A socialização é um processo de interação social, entre o indivíduo e a 

sociedade que o envolve. Ela ocorre através das instituições sociais como a 

família, a igreja, a escola e demais grupos sociais.  

Para falar a respeito do conhecimento entre o senso comum e o 

conhecimento cientifico é preciso compreender e analisar as instituições sociais 

no processo educacional, pensar como essas constituem mudanças ao longo 

do tempo, pois como analisava Durkheim: 

Para poder compreender o sistema de seu tempo, não basta 
considerá-lo como ele hoje se apresenta, porque todo e qualquer 
sistema educativo é um produto histórico, que só a história pode 
explicar. É uma verdadeira instituição social. Nem é mesmo raro que 
a história de um país venha a refletir-se nele (DURKHEIM, 1952, p. 
86). 

 É dentro dessa fala em uma instituição escolar, em um determinado 

contexto, que se encontra a justificativa para a realização desse trabalho.  

Partindo de um local de fala o interesse por essa pesquisa vem ao encontro às 

minhas memórias de estudante.  

Quando cursava a sétima série, do ensino fundamental em uma escola 

campista (1989 – 1994), em 1992, fiquei reprovada na disciplina de português. 

Questionei se meu conhecimento do conteúdo era insuficiente: por que tanta 

dificuldade de assimilar conhecimento? A professora de português não permitia 

perguntas durante a aula.  
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A escola recebia alunas tanto da classe média alta quanto alunas da 

classe média baixa da cidade de Campos dos Goytacazes. Essa era 

configuração também dentro da sala de aula. As alunas da classe média alta 

sentavam na frente, nas primeiras cadeiras e, as da classe média baixa, 

sentavam da metade da sala pra o fundo da mesma. Lembro-me que tive um 

problema de vista na época e precisei usar um tampão em um dos olhos, 

mesmo assim não mudei minha posição na sala de aula, continuei sentando na 

parte do fundo da sala. A questão era tão “naturalizada” entre as alunas que 

não era discutido e nem questionado o porquê dessa configuração dentro da 

sala. 

Na época em que estudei na escola1 a instituição possuía um convênio 

com o Estado que fornecia, além dos professores, os livros. A mensalidade era 

paga de acordo com uma prova que a aluna prestava para ingressar na escola. 

A admissão das alunas era feita através de uma prova. De acordo com 

resultado obtido nessa avaliação era calculada a mensalidade levando-se em 

conta a renda familiar. Fiz prova de admissão para entrar na 4ª série.  

  Acreditava, então, que o conhecimento que eu tinha no momento me 

daria suporte pra continuar apreendendo e assimilando conhecimento Não 

entendi o porquê da reprovação, pois havia chegado a sétima série sem ter 

problema algum quanto ao conhecimento escolar.  

Penso com base nas minhas inquietações de licenciada em Ciências 

Sociais, que o problema não foi diretamente a assimilação de conhecimento, 

mas a forma como esse conhecimento me foi passado, pois como já foi dito 

anteriormente, a professora não permitia perguntas por parte das alunas 

durante as suas aulas e, se tínhamos dúvidas, eram sanadas de outras formas. 

No meu caso, com a orientadora que a minha mãe pagava na época. Penso 

que a didática da professora na escola nos prejudicava. 

                                                           
1 Segundo o site, o Colégio Laura Vicunha começou em 1949 a construir a sua história junto à 
comunidade campista embasado no Sistema Preventivo de Dom Bosco cujo lema objetivo 
estava em “Formar o bom cristão e o honesto cidadão” para atuar de forma positiva na 
sociedade. Fonte: site (lauravicunha.com. br/). Visitado no dia 15\05\19. No período em que 
estudei, final dos anos 80 e 90, a escola era formada apenas por meninas. A escola final dos 
anos 90 e inicio do ano 2000 a escola passou a receber meninos também.  

http://lauravicunha.com.br/
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No Ensino Médio me deparei com dificuldades novamente.  Pois cursei 

meu ensino médio em uma escola técnica estadual (1995 – 1997) onde foi 

priorizado o técnico e não as disciplinas como Português, Matemática, História, 

Geografia, etc. Não quero dizer aqui que não vi as demais matérias, mas elas 

me foram apresentadas bem superficialmente. Geografia e Sociologia, por 

exemplo, só tive acesso no último ano do ensino médio. Física, Química e 

Biologia somente foram ofertadas no primeiro ano do ensino médio. Embora 

Português e Matemática compusessem toda a grande curricular, do primeiro ao 

último ano do ensino médio, teve bimestre que não tivemos professores destas 

áreas. 

 Procurei suprir a carência nessas disciplinas fazendo novamente o 

ensino médio em outra escola estadual (1999 – 2000), onde entrei a partir do 

segundo ano, pra me preparar para o vestibular da UFF de 2000, para o curso 

de Serviço Social.  

Ao chegar à universidade no curso pretendido, obtive novas dificuldades. 

Deparei-me com uma carga de leitura grande e percebi que o conhecimento 

que eu tinha adquirido até o momento era insuficiente, pois precisava rever 

alguns textos e recuperar conceitos. A permanência na universidade foi difícil e 

marcada por uma série de ajustes e ações práticas, em resposta aos diferentes 

obstáculos que vão surgindo ao longo do percurso. 

Com o passar dos períodos na universidade meus questionamentos 

foram aumentando e minha necessidade de entender como o conhecimento 

científico se dá foi crescendo. Uma das questões que eu precisava entender é 

porque a relação do conhecimento do senso comum que o indivíduo carrega 

para a escola é tão estigmatizada e, ao mesmo tempo, tão importante para 

entender o conhecimento cientifico que nós adquirimos quando entramos na 

escola. 

Algumas questões ocorridas no meu fundamental foram fazendo sentido 

para mim, tais como a minha dificuldade de assimilação de conteúdo em 

conjunto com a didática da professora de português que eu comparava com 
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outros professores na forma de transmitir o conhecimento e o cotidiano 

escolar2.  

Na universidade, ao iniciar o curso de Serviço Social (2002) surgiram 

novos questionamentos. Eu me deparei com tanta leitura que foi impossível pra 

mim da continuidade ao curso. Não estava conseguindo acompanhar o que era 

ensinado por não conseguir distinguir os tipos de conhecimento. Um dos senso 

comum que eu trazia era que a universidade era para todos, mas na conclusão, 

percebia que não era devido aos tantos obstáculos de aprendizagem (correr 

atrás de conhecimentos não adquiridos; por não se enquadrar a uma 

metodologia e didática; ou por falta de tempo por trabalhar e estudar a noite). 

Em minhas observações no estágio docente do curso de Ciências 

Sociais3, sobretudo no Conselho de Classe, muitos professores referem-se à 

falta de interesse dos alunos como uma das causas que impedem a 

apropriação do conhecimento científico, não considerando que a dificuldade 

possa estar relacionada à forma como esse conhecimento é abordado em sala 

de aula. A citação a baixo vem ao encontro a essa questão: 

Não é curioso que os nossos processos de ensino de ciência se 
concentrem mais na capacidade do aluno para responder? Você já 
viu alguma prova ou exame em que o professor pedisse que o aluno 
formulasse o problema? O que se testa nos vestibulares, e o que os 
cursinhos ensinam, não é simplesmente a capacidade para dar 
respostas? Frequentemente, fracassamos no ensino da ciência 
porque apresentamos soluções perfeitas para problemas que nunca 
chegaram a ser formulados e compreendidos pelo aluno (ALVES, 
1981, p.18). 

Rubens Alves (1981) afirma que só podemos ensinar e aprender 

partindo do senso comum que o indivíduo possui. De acordo entre educadores 

(SANTOS, 2012; MESSEDER NETO; PINHEIRO; ROQUE 2013; BELLUCO; 

CARVALHO, 2014) todo sujeito, quando chega à escola, traz consigo uma 

compreensão do mundo que o cerca. São conhecimentos adquiridos no meio 

em que vive, denominados de conhecimentos prévios que, normalmente, não 

                                                           
2
 Não havia por parte das alunas um estranhamento sobre a questão da disposição e 

arrumação da sala: alunas de renda mais elevada nas cadeiras da frente e as outras alunas de 
renda mais baixa nas cadeiras do meio para o fundo da sala. A questão, aparentemente, 
estava "dada” e não era questionada por nenhuma de nós. E os tipos de conhecimentos, sua 
forma de trabalhar, pareciam ser vistos, de certa forma, como “natural”. 
3
 No segundo semestre do ano de 2014 ingressei no curso de Ciências Sociais da UFF. Meu 

ingresso no curso de Serviço Social havia ocorrido no segundo semestre de 2002 onde cursei 
um ano e meio do curso.  
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estão em harmonia com aqueles produzidos pela ciência. Os conhecimentos 

prévios, também chamados de concepções alternativas ou senso comum, se 

não forem devidamente problematizados, podem prejudicar o processo de 

aprendizagem do aluno, dificultando a apropriação do conhecimento como 

veremos adiante. 

Sendo assim, esse trabalho está centrado em uma discussão teórica 

acerca da discussão sobre conhecimento, especialmente no conhecimento do 

senso comum e conhecimento científico, e na a observação participante 

durante o estágio supervisionado do curso de Ciências Sociais - licenciatura 

durante o período de 2018-1 a 2019-1. 

A escolha por uma pesquisa bibliográfica foi para que a minha 

fundamentação teórica tivesse sustentação argumentativa sobre o tema 

abordado. Conforme a citação abaixo do educador João José Saraiva da 

Fonseca: 

... A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 
Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 
que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 
assunto (FONSECA 202, p 32)  

 

De acordo com o historiador Cervo e Bervian (1976, p. 69) qualquer tipo 

de pesquisa em qualquer área do conhecimento, supõe e exige pesquisa 

bibliográfica prévia, quer para o levantamento da situação em questão, quer 

para a fundamentação teórica ou ainda para justificar os limites e contribuições 

da própria pesquisa. 

A escolha pela observação participante ocorre para que eu tivesse a 

experiência e análise da sala de aula e pudesse vivenciar o cotidiano da escola 

e coletar informações que talvez através de perguntas não seriam alcançadas. 

Segundo o autor William Fonte Whyte em seu livro Sociedade de 

esquina: a estrutura social de uma área urbana pobre e degradada (2005), um 

dos dez mandamentos da observação participante é: 
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A observação participante implica saber ouvir, escutar, ver, fazer uso 
de todos os sentidos. É preciso aprender quando perguntar e quando 
não perguntar, assim como que perguntas fazer na hora certa... As 
entrevistas formais são muitas vezes desnecessárias (...) (FOOTE 
WHYTE, 2005, p.3003 e 304)  

 

A observação participante é normalmente utilizada na pesquisa 

qualitativa para coletas de dados, possui concepções e linhas de abordagem 

diferentes. Este método pode ser conceituado como: 

O processo no qual um investigador estabelece um relacionamento 
multilateral e de prazo relativamente longo com uma associação 
humana na sua situação natural com o propósito de desenvolver um 
entendimento científico daquele grupo (MAY, 2001: p.177). 

 

A antropóloga Cecília Minayo (2013) partilha da ideia que a observação 

participante pode ser considerada como parte essencial do trabalho de campo 

na pesquisa qualitativa: 

Definimos observação participante como um processo pelo qual um 
pesquisador se coloca como observador de uma situação social com 
a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador, no 
caso, fica em relação direta com seus interlocutores no espaço social 
da pesquisa, na medida do possível, participando da vida social 
deles, no seu cenário cultural, mas com a finalidade de compreender 
o contexto da pesquisa. Por isso, o observador faz parte do contexto 
sob sua observação e, sem dúvida, modifica esse contexto, pois 
interfere nele, assim como é modificado pessoalmente (MINAYO, 
2013, p. 70). 

Dessa forma tenho o objetivo de reunir informações que servirão de 

base para a construção do meu trabalho. Em termos estruturais, o trabalho 

está organizado da seguinte forma: 

No primeiro capítulo analiso sobre algumas formas de como se dá a 

relação do senso comum e científico na escola. No segundo capítulo descrevo 

uma breve abordagem sobre educação, apresentando uma discussão com os 

clássicos da sociologia, expondo uma discussão teórica desses autores, 

associando-as aos seus conceitos de educação. No terceiro capítulo apresento 

e analiso as minhas observações feitas durante o estágio obrigatório. 
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1° Capítulo 

A Escola e a Relação com Senso Comum e o Conhecimento Científico 

Por quer falar sobre conhecimento? Como futura professora de 

sociologia percebo a necessidade de entender e compreender como se dá o 

processo de conhecimento na escola. Como escrevi na introdução, o 

conhecimento está unido ao homem, a sua realidade, portanto, o conhecimento 

é fruto das relações do homem com o meio em que vive. 

O modo de explicar e compreender o conhecimento passa por diversas 

vertentes. As vertentes de investigação nesse projeto são as que dizem 

respeito ao conhecimento do senso comum e a do conhecimento científico que 

são processados na escola A distinção entre o conhecimento empírico (senso 

comum) e o científico é a maneira pela qual os adquirimos no contexto escolar 

O conhecimento do senso comum é apresentado como aquilo que  

aprendemos a partir da nossa interação e observação do mundo, e o 

conhecimento cientifico, por sua vez compreende as informações e fatos que 

são comprovados pela ciência.  

Segundo as autoras Lakatos e Marconi (2003, p. 76), o conhecimento do 

senso comum (também conhecido como conhecimento vulgar ou popular) não 

se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade nem pela 

natureza do objeto conhecido: o que os diferencia é a forma, o modo ou o 

método e os instrumentos do conhecer. 

Já o conhecimento científico se distingue dos demais, não pelo seu 

objeto ao estudo, mas pelo modo como é obtido. De acordo com explicação de 

Trujillo (1982, p.2): “A ciência é todo um conjunto de atitudes e de atividades 

racionais, dirigido ao sistemático conhecimento com objetivo limitado e capaz 

de ser submetido à verificação”. Sendo assim, o conhecimento aparece como 

dado pela interação do homem com o meio em que vive e de sua interação 

com outros indivíduos nesse ambiente. 

A relação da categoria homem enquanto indivíduo e sociedade estão 

associados ao seu convívio social e não pode ser explicado, apenas, por 

fatores biológicos. A interação acontece baseada em diversos elementos e 
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ações que se formam ao longo da vida do indivíduo. A interação social com 

outras pessoas desempenha um papel essencial na formação individual. 

Para Durkheim, a interação social se processa entre o indivíduo a ser 

socializado e a sociedade que o envolve através das instituições sociais (a 

família, a igreja, a escola dentre outros):  

A instituição social é um mecanismo de proteção da sociedade, é o 
conjunto de regras e procedimentos padronizados socialmente, 
reconhecidos, aceitos e sancionados pela sociedade, cuja 
importância estratégica é manter a organização do grupo e satisfazer 
as necessidades dos indivíduos que dele participam. As instituições 
são portanto conservadoras por essência, quer seja família, escola, 
governo, polícia ou qualquer outra, elas agem fazendo força contra as 
mudanças, pela manutenção da ordem ( DURKHEIM , 2007 p.15). 

Cada sociedade desenvolve instituições encarregadas pela inserção do 

homem no contexto social em que vivem e, como apontado, a escola é uma 

delas. 

Marisa Vorraber Costa doutora em Ciências Humanas e professora 

titular em Ensino e currículo, em sua obra intitulada “A escola tem futuro?” 

(2007) procura demonstrar a importância que a instituição escolar ocupa nas 

sociedades atuais. Conforme a autora, a escola como conhecemos hoje é uma 

invenção moderna, que data do século XV, criada das “transformações sociais 

econômicas e culturais” que deram início à modernidade. A escola tem a 

missão de preparar as crianças e os jovens para comporem parte da sociedade 

a partir da aquisição de regras, normas e valores, bem como dos 

conhecimentos científicos, culturais, artísticos e filosóficos que em cada época 

são apontados como necessários à formação do cidadão. Na opinião da autora 

Sueli Guadelupe de Lima Mendonça (2011, p. 343), doutora em educação, a 

escola é a principal instituição na qual deve acontecer o processo de 

transmissão e assimilação dos conhecimentos sistematizados, com vistas à 

formação do indivíduo para a inserção na sociedade. 

Nosso interesse é fazer breves considerações sobre o processo de 

conhecimento que envolve a relação entre o senso comum e o senso científico  



18 
 

na escola. Pensar como esses dois tipos de conhecimentos nos coloca diante 

de outras questões como: classe social, habitus, educação, capital social por 

exemplos. 

Pierre Bourdieu apontou a escola como local de reprodução das 

estruturas sociais e de transmissão de capitais (cultural, social e econômico)  

de uma geração para outra. Destacou que por meio da escola, a herança 

econômica da família torna-se capital cultural e que isso influencia de modo 

direto o desempenho dos alunos em sala de aula, pois geralmente os alunos 

são vistos pelo campo do qual são oriundos tanto pela quantidade e qualidade 

do conhecimento que já trazem de casa, além das suas heranças e dos seus 

habitus.  

o campo se particulariza, pois como um espaço onde se manifestam 

relações de poder, o que implica afirmar que ele se estrutura a partir 

da distribuição desigual de um quantum social que determina a 

posição de um agente específico. Bourdieu denomina esse quantum 

de “capital social” (ORTIZ, 1983, p.21). 

A família é o campo onde se originam os alunos onde são transmitidos 

os conhecimentos que trazem de casa, além das suas heranças e seus 

habitus. Esse espaço familiar tende a configurar o senso comum. 

O habitus trata-se do social e do individual; a um indivíduo, a uma classe 

ou a um grupo próprio, podendo ser ligado de modo objetivo, mas de maneira 

subjetiva, ou seja, que cada pessoa, independentemente de sua classe, vai 

incorporar para si próprio certos padrões, ideias, atitudes e práticas sócias de 

um grupo, pois qualquer indivíduo é único e ainda que socializado na mesma 

classe social que outro individuo, pode ter interesses e hábitos parecidos, mas 

não iguais.  

De acordo com os educadores (SANTOS, 2012; MESSEDER NETO; 

PINHEIRO; ROQUE 2013; BELLUCO; CARVALHO, 2014) todo sujeito, quando 

chega à escola, traz consigo uma compreensão do mundo que o cerca. São 

conhecimentos adquiridos no meio em que vive, denominados de 

conhecimentos prévios que, normalmente, não estão em harmonia com 

aqueles produzidos pela ciência. Os conhecimentos prévios, também 

chamados de concepções alternativas ou senso comum, se não forem 
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devidamente problematizados, podem prejudicar o processo de aprendizagem 

do aluno, dificultando a apropriação do conhecimento. 

O contexto da Revolução Industrial teve uma função significativa na 

formação do fazer pedagógico. Ela produziu um indivíduo que deveria ser 

treinado em bases científicas e tecnológicas, de modo a estar incorporado ao 

atual cenário industrial. O contexto estimulou mudanças na escola do século 

XIX, como exemplo novos cursos foram produzidos, contextos pedagógicos 

foram explorados, etc. Estava definida a relação entre escola e formação para 

o trabalho. Conforme o século XX ocorreu cada vez mais a relação escola e 

trabalho foi destacada, atenção em especial com o mercado de trabalho e com 

o surgimento de novas profissões. Pensando no local de observação desses 

conceitos, a escola, do jeito que a conhecemos hoje, é uma construção e 

reconstrução histórica recente. A partir de alguns eventos ocorridos durante os 

séculos a escola foi se adaptando. 

Os chamados conhecimentos prévios ou senso comum resulta das 

relações que o sujeito constitui ao longo da vida, conforme o seu meio social e 

cultural. Esses conhecimentos são constituídos por influência familiar, religiosa, 

política, econômica, intelectual, “[...] aquilo a que chamamos habitualmente de 

senso comum consiste numa série de crenças admitidas no seio de uma 

determinada sociedade, que seus membros presumem ser partilhadas por todo 

ser racional” (PERELMAN; OLBRECHTS, 2005, p. 112). 

Paulo Freire (1980, p. 25-26) chama a atenção para a relação do sujeito 

com o meio em que vive para ele “[...] os homens são capazes de agir 

conscientemente sobre a realidade objetivada. É precisamente isto, a “práxis 

humana”, a unidade indissolúvel entre minha ação e minha reflexão sobre o 

mundo”. A “práxis humana” a que o autor (1980) menciona é resultado de 

conhecimentos, visto que o sujeito os pensa, identifica e constrói; nesse 

processo informal vai se civilizando e, de forma autônoma, vai fazendo 

escolhas. 

A respeito da atuação que o meio social tem na formação dos 

conhecimentos prévios ou do senso comum, Alves (2012, p. 188) afirma que, 

“[...] tanto Freire quanto Vigotski concebem o processo de conhecimento como 
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fenômeno cuja produção depende da relação de troca, de interação, que se 

efetiva e se caracteriza fundamentalmente pela mediação social”. 

No livro “A Reprodução” (1992) escrita pelos autores Pierre Bourdieu e 

Jean-Claude Passeron, os autores apresentam a escola não como um 

ambiente mediador e justo com relação ao processo de ensino-aprendizagem, 

mas como uma instituição repleta de divisões onde as desigualdades são 

confirmadas e toma-se partido por um discurso dominante e injusto. 

A violência simbólica vai ocorrer na escola por meio da ação pedagógica 

que é “[...] objetivamente uma violência simbólica [...]”, isto é, [um artifício] da 

imposição e da inculcação de um arbitrário cultural segundo um modo arbitrário 

de imposição e inculcação (educação) (BOURDIEU; PASSERON, 1992, p.21).  

A noção de violência simbólica foi formulada por Bourdieu para 

descrever o processo pelo qual a classe dominante impõe sua cultura a classe 

de dominados, Bourdieu e Passeron, partem do princípio de que a cultura, ou o 

sistema simbólico, é autoritário, uma vez que não se ajusta numa realidade 

dada como natural. O sistema simbólico de uma determinada cultura é uma 

construção social e sua preservação é essencial para sua conservação numa 

determinada sociedade, através da interiorização da cultura por todos os 

membros da mesma. O dominado (o sujeito) não se opõe, já que não se 

percebe como vítima deste processo: pelo contrário, o dominado considera a 

situação natural e inevitável. 

É fundamental recordar nessa concepção que a transmissão da cultura 

dominante no meio escolar vai se dá ora por imposição, quando é exigido um 

devido discurso, ora por ocultação, ou seja, quando se produz uma fala e esta 

chega compreensível somente para uma parcela dos estudantes, ficando a 

outra parte excluída em relação ao que é dito. 

Neste contexto dos excluídos outro termo trabalhado na obra: capital 

cultural. Os alunos não chegam vazios à escola, possui com eles uma história, 

uma situação de vida econômica diferente, um cenário de sucessos, privilégios, 

fracassos, faltas, deficiências. O capital cultural, de acordo com Bourdieu e 

Passeron (1992), é a bagagem cultural – que visivelmente mutável – cada 
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estudante traz à sala de aula. Como, por exemplo, muitos puderam já ter 

frequentados museus, teatros, cinemas, bibliotecas, e outros não terem 

frequentados esses lugares. Essa diferença na cultura apreendida no exterior 

da escola poderá resultar numa divisão na sala de aula. 

É se apoiando na ideia de capital cultural que pode ocorrer uma 

violência simbólica a ser executada no ensino. Privilegiando um discurso 

dominante, haverá uma exclusão de parte da sala de aula que não acompanha 

o que está sendo discutido e apresentado pelo professor. Desse modo, o 

capital cultural será um elemento de afastamento educacional quando os 

alunos se veem indiferente a tudo o que está acontecendo.  

O aluno não aprende sozinho, a aprendizagem depende da interação 

com o professor e o meio. Vygotsky (1994), ao falar sobre a importância das 

interações sociais, o autor deixa nítido que a ideia da mediação e da 

internalização como aspectos fundamentais para a aprendizagem, defendendo 

que a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso processo de 

interação entre as pessoas. 

O aluno é agente na construção do seu conhecimento e este processo 

se dá através do seu desejo e motivação O professor deve garantir de que 

através de sua mediação, o aluno possa construir o seu conhecimento. 

A escola é um dos espaços na sociedade que desempenha a função de 

transmitir/socializar o indivíduo. No espaço escolar há uma interação entre dois 

indivíduos, o professor e os alunos, os dois têm papel atuante nesse processo: 

o primeiro é sistematizador, organizador e mediador. É o professor quem 

orienta as atividades a serem desenvolvidas de modo a transformar a produção 

científica acessível e compreensível aos alunos. Aos alunos cabe a 

apropriação do conhecimento, perguntando, analisando e elaborando os 

conceitos que sejam instrumentos de compreensão e análise. 

O aprendizado ocorre por meio da mediação entre o aluno (sujeito) e o 

conhecimento (objeto). A mediação é realizada pelo professor, que sabe os 

conteúdos científicos a serem transmitidos. O simples relacionamento entre o 

sujeito e o objeto não garante a aprendizagem. O processo precisa da 

interferência do professor, ou seja, não se dá facilmente, é resultado da 
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interação do sujeito com outros sujeitos. Dessa forma o aluno absorve os 

significados dos objetos. Essa interação ocorre de maneira sistemática e 

direcionada uma vez que tem uma intencionalidade da transmissão do 

conhecimento 

Ao realizar a leitura do no livro Filosofia da Ciência: Introdução ao Jogo e 

suas Regras de Rubens Alves (1981), algumas questões começaram a fazer 

sentido para mim a respeito do processo de conhecimento. Numa passagem 

do livro ele define aprendizagem da ciência como: 

A aprendizagem da ciência é um processo de desenvolvimento 

progressivo do senso comum. Só podemos ensinar e aprender 

partindo do senso comum de que o aprendiz dispõe. A aprendizagem 

consiste na manutenção e modificação de capacidades ou 

habilidades já possuídas pelo aprendiz. (ALVES 1981, p.9). 

Não se refere, desse modo, fazer do conhecimento escolar um resumo  

entre  conhecimento científico  e  conhecimento do senso comum,  ou  mesmo 

de  aproximá-los  Ao contrário, é admitir a diferença de conhecimentos. Tal 

afirmação pode ser confirmada pela seguinte citação: 

O que é o senso comum? Prefiro não definir. Talvez simplesmente 

dizer  que senso comum é aquilo que não é ciência e isto inclui todas 

as receitas para o dia-a-dia, bem como os ideais e esperanças que 

constituem a capa do livro de receitas. E a ciência? Não é uma forma 

de conhecimento diferente do senso comum. Não é um novo órgão. 

Apenas uma especialização de certos órgãos e um controle 

disciplinado do seu uso. (ALVES, 1981, p.10).  

Abordar a escola enquanto espaço de produção do conhecimento e de 

aprendizagem requer alguns conhecimentos e noções da educação e suas 

problemáticas. Nesse caso, procuramos fazer uma reflexão a partir da escola 

enquanto espaço de produção do conhecimento e de aprendizagem 

entendendo ser importante pensar as relações/interações neste espaço. 
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2° CAPÍTULO 

Breves Abordagens Sobre Educação para Pensar os desafios do 

Processo de Conhecimento no Ensino de Sociologia 

 Neste capítulo pretendo apresentar uma breve discussão sobre 

educação nos clássicos da sociologia. Expondo uma discussão teórica desses 

autores associando-as aos seus conceitos de educação. Entre os clássicos da 

sociologia trabalharei com Émille Durkheim, Pierre Bourdieu e Hanna Arendt. 

A educação sempre foi tema da sociologia. Dos autores clássicos da 

sociologia Durkheim foi quem mais se dedicou ao tema. 

Para Durkheim, a educação não é só importante por possibilitar 

conhecimento, mas por afirmar três funções: disciplina, pertencimento ao grupo 

e autonomia. 

No livro As Regras do Método Sociológico (2007) o autor apresentou o 

valor conferido à educação como reguladora dos tipos de conduta ou de 

pensamentos que são, tanto externos ao indivíduo, como também, destinado 

de poder coercitivo em virtude do qual se lhe impõe. 

 Durkheim esteve preocupado com a criação de uma ciência da 

sociedade que fosse independente e que apresentasse características e 

princípios próprios constituindo-se independente da filosofia e da psicologia. 

Em busca desse objetivo, em sua obra As Regras do Método 

Sociológico o autor caracteriza como objeto de seus estudos e, segundo ele 

como objeto de estudo da sociologia, os fatos sociais. Para ele, os fatos 

sociais4 devem ser definidos como:  

[...] toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre 

o indivíduo uma coerção exterior; ou ainda, toda maneira de fazer que 

é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, 

                                                           
4 Sendo assim, os fatos sociais possuem três características: a coercitividade, porque exerce 

um poder no indivíduo que faz com que ele realize ações que muitas vezes são feitas contra a 
sua vontade. A exterioridade, porque já se encontra pronto e instituído na sociedade antes 
mesmo do nascimento dos indivíduos que virão a fazer parte dela e a generalidade porque 
alcança todos os setores da  sociedade e todos os seus indivíduos.  
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possui uma existência própria, independente de suas manifestações 

individuais (DURKHEIM, 2007, p. 13). 

Segundo Durkheim, a educação passa a deter o papel de impor as 

regras e comportamentos que dominam a sociedade, princípios aos quais não 

se chegaria facilmente e que são interiorizados pelos indivíduos. Para 

Durkheim, a existência dessas regras (mesmo implícitas) seria uma força 

coercitiva, uma pressão nos dizendo o que fazer ou não. Quando o indivíduo 

nasce, a sociedade já está organizada, com suas leis, seus padrões, seu 

sistema educacional, etc. Os fatos sociais são coletivos, não existem para um 

único indivíduo, mas toda uma sociedade ou grupo social. 

Consequentemente, a educação para o autor é um fato social que já se 

encontra constituído na sociedade e através dela é que devem ser passados os 

conhecimentos herdados pelas gerações mais velhas para as gerações mais 

novas fazendo com que elas tenham acesso a valores e costumes comuns 

para toda a sociedade e a valores e costumes que sejam comuns apenas para 

os membros do grupo ou classe social com o qual elas convivam. 15 

No texto de 1911, chamado A Educação, Sua Natureza e Seu Papel e 

publicado no livro Educação e Sociologia, Durkheim usa a observação histórica 

para explicar que cada sociedade num momento determinado de seu 

desenvolvimento, tem um sistema de educação que se impõe aos indivíduos. 

Cada sociedade define um ideal de homem, do ponto de vista intelectual, físico 

e moral. A sociedade só pode viver se existir entre seus indivíduos certa 

regularidade. A educação mantém e reforça essa regularidade estabelecendo, 

no indivíduo certos princípios exigidos pela vida coletiva, como descreve 

Durkheim: 

[...] a ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações 
que não se encontrem ainda preparadas para a vida social; tem 
por objetivo suscitar e desenvolver, na criança, certo número de 
estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela 
sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio especial a que a 
criança, particularmente, se destine (Durkheim, 1978, p.41). 
 

Durkheim aponta a relevância do conhecimento como agente da 

autonomia do indivíduo frente à coerção da sociedade.  

 

https://praticassocioeducativas.blogspot.com/2014/09/durkheim-mannheim-e-educacao.html
https://praticassocioeducativas.blogspot.com/2014/09/durkheim-mannheim-e-educacao.html
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Sobre a questão da transmissão de conhecimento citada por Durkheim o 

autor Karl Mannheim vai dizer Em Diagnóstico de Nosso Tempo (1973) e 

em Introdução à Sociologia da Educação (1974) que a educação tem de ser 

entendida de uma maneira que não seja subjetiva, ela deve ser pensada em 

um contexto de uma determinada sociedade, isto é, a educação para o autor 

parte de um entendimento que está para além da escola e para além do 

indivíduo. Outro ponto destacado é a questão da constituição de valores e 

crenças nos indivíduos que os levem a defender uma sociedade democrática e 

os afaste dos regimes ditatoriais. Nesse sentido, para o autor, a educação deve 

ser observada levando-se em conta o contexto e o período histórico de cada 

sociedade ( a comunidade, a escola, a igreja, a família, seu local de trabalho 

etc.) em que o indivíduo está inserido no sentido de educa-lo conforme seus 

costumes e experiências de vida para que ele possa desenvolver as suas 

potencialidades e, consequentemente, ajudar no crescimento da sociedade. 

Mannheim vê na educação a função de ensinar determinados valores, 

crenças, direitos e deveres que devem ser partilhados entre todos os indivíduos 

de uma determinada sociedade, contudo, também compreende que cada 

indivíduo deve adquirir uma educação diferenciada no sentido de ensiná-lo a 

desenvolver seus potenciais e ajudar no desenvolvimento e crescimento da 

sociedade. 

Quando o indivíduo possui um grau conhecimento ele passa a refletir e 

não aceitar certas ações e certas atitudes, ele passa a buscar sua autonomia e 

independência frente à sociedade. O indivíduo passa a ser um sujeito crítico e 

reflexivo e a lutar por uma posição na sociedade. 

Na Sociologia, sociedade é o conjunto de pessoas que partilham 

propósitos, gostos, preocupações e costumes, e que interagem entre si 

estabelecendo uma coletividade. A sociedade é o objeto de estudo das 

ciências sociais, principalmente da Sociologia. 

Outro autor que escreveu sobre educação foi Pierre Bourdieu. Na teoria 

desse autor o fato de que cada ser humano é sujeitado a um processo de 

socialização diferente que o forma como um ser social e ao longo do tempo 

esse processo vai compondo também as relações de aprendizagem que 
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acabam por modificar a percepção e a maneira de agir de cada um. Publicou, 

em parceria com Jean-Claude Passeron, o livro “Os herdeiros” (2014): os 

estudantes e a cultura em 1964, enfatizando a relação da escola com a 

democratização da cultura. A obra discute o valor do conhecimento cultural que 

levamos conosco e o quanto ele é decisivo na relação com a aquisição e 

produção do conhecimento científico. 

Em outro livro intitulado “Escritos de Educação”(1998), o autor faz uma 

análise sobre as desigualdades escolares estruturadas com base nas 

desigualdades sociais e quebra com o paradigma funcionalista de educação, 

onde a escola garantiria oportunidades de resultados iguais a todos. 

Para analisar as desigualdades escolares Bourdieu reflete sobre o 

capital cultural: 

[...] a noção de capital cultural impôs-se, primeiramente, como uma 
hipótese indispensável para dar conta da desigualdade de 
desempenho escolar de crianças provenientes das diferentes classes 
sociais, relacionando o sucesso escolar, ou seja, os benefícios 
específicos que as crianças das diferentes classes e frações de 
classe podem obter no mercado escolar, à distribuição do capital 
cultural entre as classes e frações de classe (BOURDIEU, 1998, 
p.73). 

Segundo Bourdieu, a noção de capital cultural surge da necessidade de 

se compreender as desigualdades de desempenho escolar dos indivíduos 

oriundos de diferentes grupos sociais. O capital cultural pode existir sob três 

formas: o estado incorporado, o estado objetivado e o estado institucionalizado. 

No que se refere ao capital cultural no estado incorporado, dá-se na 

forma de disposições duráveis do organismo. A acumulação de capital cultural 

exige uma apropriação que, enquanto um trabalho de inculcação e assimilação, 

demanda tempo que deve ser investido pelo próprio sujeito. No estado 

objetivado, o capital cultural constitui-se na forma de bens culturais, tais como 

livros obras de artes etc. Para aquisição desses bens é necessário o capital 

econômico. 

Já o capital cultural institucionalizado ocorre na forma de título escolar 

(diplomas, certificados, etc.). É aquele que certifica por meio de um título o 

capital cultural que um indivíduo possui.   
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Bourdieu afirma que os agentes sociais e instituições dominantes 

inclinam-se a impor a cultura dominante, de modo a reproduzir, as 

desigualdades sociais nas maneiras de falar, de trabalhar, de julgar (DUBET, 

1998, p. 46). Para o autor, a família, a escola, o meio não só reproduzem as 

desigualdades sociais, como legitimam instintivamente esta reprodução.  

Segundo o autor, o habitus: 

Os condicionamentos associados a uma classe particular de 
condições de existência que produzem habitus, sistemas de 
disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas 
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, 
como princípios geradores e organizadores de práticas e de 
representações que podem ser objetivamente adaptadas ao seu 
objetivo sem supor a intenção consciente de fins e o domínio 
expresso das operações necessárias para alcança-los, objetivamente 
“reguladas” e “regulares” sem em nada ser o produto da obediência a 
algumas regras e, sendo tudo isso, coletivamente orquestradas sem 
ser o produto da ação organizadora de um maestro (BORDIEU, 2011, 
p. 87). 

Para entender o conceito de habitus precisamos entender o conceito de 

campo de Boudieu, pois os conceitos estão diretamente ligados.  O campo é 

um espaço onde ocorrem relações e disputas de poder entre sujeitos que 

disputam entre si reconhecimento e obtenção dos capitais ( econômico, social 

e cultural). Podemos citar a partir desta teoria, o campo científico, o campo 

político, da religião, das artes e outros (ARAUJO; ALVES; CRUZ, 2009). 

Para Bourdieu, o habitus está ligado a classe ou posição social ocupada 

pelo indivíduo, contudo, a classe social para ele é um conceito amplo do ponto 

de vista tradicional. A classe social não seria decorrente somente do capital 

econômico, pelo contrário, mas também do capital social e do capital cultural, 

consequentemente, o que determina uma classe ou o habitus de uma classe 

não seria apenas o seu poder econômico, mas sim o resultante entre o capital 

econômico, capital social e também o capital cultural (SILVA, 1995). Portanto, 

habitus é um conjunto de ações e reações assimiladas pelas pessoas a partir 

da vivência em sociedade. Tal afirmação pode ser confirmada pela citação 

abaixo:  

Desde que a história do indivíduo nunca é mais do que uma certa 

especificação da história coletiva de seu grupo ou de sua classe, 

podemos ver nos sistemas de disposições individuais variantes 

estruturais do habitus de grupo ou de classe, sistematicamente 

organizadas nas próprias diferenças entre as trajetórias e as posições 
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dentro ou fora da classe. O estilo “pessoal”, isto é, essa marca 

particular que carregam todos os produtos de um mesmo habitus, 

práticas ou obras, não é senão um desvio, ele próprio regulado e às 

vezes mesmo codificado, em relação ao estilo próprio a uma época 

ou a uma classe. [...] (BOURDIEU, 1994, p. 80-81). 

Bourdieu estabelece um sistema teórico voltado a apresentar as 

condições de participação social dos indivíduos baseados na herança social, 

frequentemente reproduzidas numa determinada sociedade, Isto é a sociedade 

seria uma estrutura na medida em que suas relações estão sempre sendo 

reorganizadas a partir das ações dos seus indivíduos. Assim, o acúmulo dos 

bens simbólicos, dentre eles a educação, concentra-se nas estruturas do 

pensamento dos indivíduos, e também nas manifestações externalidades por 

suas ações (BOURDIEU, 1989). 

Na obra “A distinção: crítica social do julgamento” (2007) Bourdieu 

demostra que as práticas culturais junto com as preferências estão associadas 

ao grau de instrução do individuo, acumuladas pelos diplomas escolares, 

universitário ou pelo número de anos de estudo seguido pela herança familiar. 

Desmente o senso comum quando afirma que o gosto sobre determinada 

matéria (português, matemática, história, geografia, etc.) não se discute; desse 

modo, o gosto relaciona e diferencia; aproxima e afasta aqueles que alcançam 

os bens culturais.  

A escola e a família funcionam como espaços criadores de 

conhecimentos necessários para que indivíduos atuem em diversos campos. 

Desta forma, a classe detentora de um elevado capital escolar, herdeira de um 

capital cultural, opõe-se as demais classes sociais destituídas desses capitais, 

pois os gostos são constituídos por capitais simbolicamente diferentes. 

 Esses dois capitais, o escolar e o cultural, estão unidos conforme as 

formas de apropriação que são oferecidas pela instituição escolar, É a família 

que amplia as possibilidades iniciadas na escola através de investimento novos  

conhecimentos  culturais .É através da transmissão da cultura escolar, com 

suas regras, valores e padrões de comportamento, que a classe dominante 

difunde a sua violência simbólica sobre alunos das classes dominadas. Isso 

acontece a partir de conteúdos, programas, métodos de trabalho e de 

avaliação, relações pedagógicas, práticas e temáticas abordadas. Dessa 
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forma, a violência simbólica se manifesta, na perspectiva de demonstrar a 

aceitação da classe dominada pela cultura imposta pelas classes dominantes. 

É preciso também discutir a questão da crise na educação nos dias 

atuais, levando-se em conta o quanto isso interfere na aquisição de 

conhecimento. Para essa discussão trazemos as reflexões da autora Hanna 

Arendt. 

No texto “A Crise na Educação incluído no livro Entre o Passado e 

Futuro” (1972), a autora, apresenta uma critica ao tipo de educação apontada 

como moderna, então naquela época e também nos dias atuais. Em seu texto 

A Crise na Educação incluído no livro “Entre o Passado e Futuro” (1972) ao 

analisar a crise da modernidade permitiu-nos pensar a educação em seus 

sentidos, suas dimensões e nas suas formas de estrutura social. A autora 

confirma e reconhece como a educação, pela via da institucionalização, está 

ligada aos momentos de ambições de quem está no poder. É possível 

compreender que a educação é voltada para ações que permitem caracterizar 

determinadas formas sociais. Ela questiona alguns conceitos educacionais 

mais propagados no final do século XIX, que nasceram do movimento da 

Escola Nova5 e da concepção do trabalho educativo- aprendizado para a vida6.  

No livro ela expressa, descreve e analisa a crise na modernidade, da 

qual as abordagens terminam sendo seus principais temas de análise e 

possibilitam um estreitamento compreensivo e prático da educação. 

A crise geral que acometeu o mundo moderno em toda parte e em 

quase toda esfera da vida se manifesta diversamente em cada país, 

envolvendo áreas e assumindo formas diversas. Na América, um de 

seus aspectos mais característicos e sugestivos é a crise periódica na 

educação, que se tornou, no transcurso da última década pelo 

                                                           
5
 A Escola Nova, também chamada de Escola Ativa ou Escola Progressiva, foi um movimento 

de renovação do ensino, que surgiu no fim do século XIX e ganhou força na primeira metade 
do século XX Nascida na Europa, tendo como um dos fundadores o suíço Adolphe Ferrière, 
e América do Norte. Chegou ao Brasil em 1882, pelas mãos de Rui Barbosa, e exerceu grande 
influência nas mudanças promovidas no ensino na década de 1920, quando o país passava 
por uma série de transformações sociais, políticas e econômica.  
6 Pedagogia do Aprender a Aprender: a função da escola é desenvolver competências 
cognitivas e culturais, que capacitem o indivíduo para a vida em sociedade, para a atividade  
produtiva e para as experiências subjetivas, visando à formação do sujeito reflexivo e 
participativo, que seja capaz de integrar-se nas relações sociais, políticas e econômicas 
(BRASIL, 1999). 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/otp/hanna_arendt_crise_educacao.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/otp/hanna_arendt_crise_educacao.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Ferri%C3%A8re
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1882
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rui_Barbosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1920
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menos, um problema político de primeira grandeza [...] (ARENDT, 

1972, p. 221). 

Assim, fica claro que a educação depende e dispõe de instâncias que 

vão além das ações educativas atreladas ao ensino-aprendizagem.  

Hanna Arendt (1972) procurou evidenciar, que as experiências 

pedagógicas recentes têm sido caracterizadas com ações de caráter radical, tal 

como América quanto em outras partes do mundo. Contudo, a uma 

contradição: quanto ao caráter radical dessas ações, na América, pois nunca 

se pensou numa ordem social pela via da educação, permitindo, assim um 

certo protocolo aliado a termos educacionais e a efetivação de uma sociedade 

extremante conservadora no que refere à educação. 

[...] parece-me que o conservadorismo, no sentido de conservação, 

faz parte da essência da atividade educacional, cuja tarefa é sempre 

abrigar e proteger alguma coisa – a criança contra o mundo, o mundo 

contra a criança, o novo contra o velho, o velho contra o novo 

(ARENDT, 1972, p. 242). 

Do ponto de vista da autora, existem tipos de educação para cada 

classe social ou parcela da sociedade, cujos princípios e parâmetros 

educacionais são predefinidos e defendidos para lhes assegurar um lugar na 

sociedade.   Ao definir uma perspectiva educativa, Arendt (1972, p. 246-7) 

explica que:  

 “[...] não se pode educar sem ao mesmo tempo ensinar; uma 
educação sem aprendizagem é vazia e, portanto (sic), degenera, com 
muita facilidade, em retórica moral e emocional. É muito fácil, porém, 
ensinar sem educar, e pode-se aprender durante o dia todo sem por 
isso ser educado”.  

 

A autora aponta duas questões: a primeira uma perspectiva educacional 

que não separe a relação característica entre ensino-aprendizagem; e a 

segunda uma educação que exceda os limites do sistema escolar estabelecido, 

pode-se aprender em qualquer contexto, tempo e espaço. 

As observações da autora Hanna Arendt a respeito da educação 

moderna neste momento nos ajuda a pensar sobre o papel da educação no 

inicio do século XXI, com as transformações ocorridas nos campos sociais, 

tecnológicos, no mundo do trabalho, etc. Com isso possibilita revelar e 
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apresentar perspectivas e ações educativas que recuperem a dinâmica da 

instituição escola, assim como repensar as práticas educativas que valorize 

princípios democráticos, emancipatórios, humanos e de cidadania. 

A autora, ao analisar a crise da modernidade, permitiu-nos pensar a 

educação em seus sentidos, suas dimensões e nas suas formas de estrutura 

social, Arendt, confirma e reconhece como a educação, pela via da 

institucionalização, está ligada aos momentos de ambições de quem está no 

poder. É possível compreender que a educação é voltada para ações que 

permitem caracterizar determinadas formas sociais. 
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3° Capítulo 

A Educação e o Conhecimento, A Importância de Conhecer Vivências ao 

Longo do Estágio Docente. 

 

O conceito de Educação deve ser compreendido a partir da ideia de que 

a educação é um fenômeno criado pela e para a sociedade como já analisava 

Jonh Dewey7 (1979).   

Na análise de Jonh Dewey (1979), a educação é a continuação da vida 

social que acontece por introjeção de valores que são transmitidos de geração 

a geração através da experiência e pelo processo de comunicação entre os 

grupos sociais. Consequentemente, educar tem sentido de passar às gerações 

mais novas os princípios e as experiências vividas socialmente, cuja origem de 

transferência se faz por meio da comunicação dos mais velhos para os mais 

novos, através dos meios de pensar, de sentir e de agir compreensivamente. 

Pela comunicação os indivíduos chegam a dispor de coisas comuns, entre 

eles, o conhecimento. 

O autor destaca no processo de ensino aprendizagem que o 

conhecimento se torna importante quando é alcançado através da vivência. 

Visto que tanto professores como alunos possuem experiências próprias e que 

devem ser aproveitadas no cotidiano escolar. Desse modo além dos conteúdos 

formais o aluno teria a seu dispor algo concreto para apreender.  É através das 

experiências partilhadas no ambiente escolar, que a aprendizagem e a 

produção do conhecimento seriam coletivas. Uma vez vivenciadas e 

experimentadas a aprendizagem se torna educativa. 

A importância da experiência na educação pode ser observada na 

medida em que Dewey (1965) afirma: 

                                                           
7 Jonh Dewey foi um filósofo e pedagogo norte-americano é um dos principais representantes 

da corrente  pragmática. Escreveu sobre pedagogia, onde é uma referência na educação 
moderna. Sua teoria é definida pelo instrumentalismo, ou seja, pelo desejo de romper com uma 
filosofia clássica que ele via ligada à classe dominante, para transforma-la um instrumento que 
permitiria os homens se adaptarem melhor ao mundo moderno. A estratégia que o autor 
adotou para fazer isso foi chamada de teoria da investigação, um conceito apoiado na 
concepção de que a mudança do ambiente causa problemas de adaptação que devem ser 
esclarecidos por meio de uma investigação onde várias hipóteses são examinadas. 
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[...] é pela educação que a sociedade se perpetua, [...] é pela 
educação que à geração mais nova se transmite as crenças, os 
costumes, os conhecimentos e as práticas de geração adulta- 
educação é o processo pelo qual a criança cresce, desenvolve-se [...] 
(DEWEY, 1965, p. 21) 

 

Dewey (1965) relata dois tipos de aprendizagem que podem ser 

achadas na vida: a aprendizagem motora e a intelectual. A motora ocorre 

quando um aluno consegue aprender algo que não sabia antes, já intelectual, é 

possível através do que se aprendeu para resolver problemas. Deste modo 

Dewey (1965, p. 38) afirma que: a) como aprender é indispensável à vida; b) 

como estudo é o esforço para achar a solução de uma dificuldade o um modo 

de agir apropriado à situação, esforço que pode ser ajudado por quem saiba 

facilitar ou estimular o processo; c) como aprender nesses casos importa em 

uma atividade criadora, mesmo que seja auxiliada por outrem; e de como a 

aprendizagem tem na própria situação a prova que se efetivou, uma vez que a 

atividade pode prosseguir o caminho interrompido pela dificuldade que se lhe 

interpôs. O autor constatou que a utilização do tipo de Educação pelas diversas 

organizações políticas modificava de acordo com a época.  

O autor Antoni Zabala em seu livro “A prática educativa: como ensinar” 

(1988), propõe alguns critérios que contribuam para uma prática reflexiva sobre 

a prática educativa, como também oferecer elementos que possibilitem a 

análise e até modificações dessas condições. 

Para o autor, as relações estabelecidas entre professores, os alunos e 

os conteúdos de aprendizagem constituem a chave de todo o ensino e definem 

os diferentes papeis de professores e alunos (ZABALA, 1988, p. 89). Do 

conjunto de relações necessárias para facilitar a aprendizagem se deduz uma 

série de funções dos professores que Zabala (1988 p. 92-104) caracteriza da 

seguinte maneira: planejar a atuação docente de uma maneira suficientemente 

flexível para permitir adaptação às necessidades dos alunos em todo o 

processo de ensino e aprendizagem, contar com as contribuições e os 

conhecimentos dos alunos (tanto no início das atividades como durante sua 

realização), estabelecer metas ao alcance dos alunos para que possa ser 

superado com o esforço e a ajuda necessários, promover canais de 
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comunicação que regulem os processos de negociação, participação e 

construção, avaliar os alunos conforme suas capacidades e seus esforços 

levando em conta o ponto pessoal de partida e o processo através do qual 

adquirem conhecimentos e incentivando a autoavaliação das competências 

como meio para favorecer as estratégias de controle e regulação da própria 

atividade. 

O autor declara que os princípios da concepção construtivista do ensino 

e da aprendizagem escolar possibilitam que alguns padrões permitam conduzir 

a ação didática e que, de maneira específica, ajudem a definir as interações 

educativas que estrutura a vida de uma classe, estabelecendo as bases de um 

ensino que possa ajudar os alunos a se formarem como pessoas  no contexto  

da  instituição escolar. 

A respeito das análises de Zabala sobre o papel do professor é 

necessário fazer algumas observações. Não cabe ao professor ser o “herói”, no 

sentido daquele que resolverá todos os problemas ou que apresentará 

soluções práticas e didáticas que envolvem a relação aluno e docente. Os 

professores passam por inúmeras dificuldades em seu ofício: manter a 

disciplina, ouvir as problemáticas pessoais dos alunos e motivá-los, avalia-los, 

manter-se atualizados, escolher práticas educativas adequadas a realidade de 

cada turma, baixos salários, falta de recursos didáticos, salas de aula 

inadequadas, etc. 

O autor François Dubet em seu livro “Sociologia da Experiência” (1994) 

propõe a construção do conceito de experiência social para descrever 

mudanças sociais e o modo de pensar o conhecimento. Seus fundamentos 

estão baseados nas análises sobre as teorias sociológicas e nas suas 

atividades como pesquisador, isto é em suas experiências realizadas como 

professor de sociologia e como pesquisador de temas como, juventude, escola, 

movimentos sociais e migração. O conceito de experiência passou a 

caracterizar para o autor, um objeto teórico e um conjunto de práticas sociais 

específicas da sociedade atual. O autor define então experiência como: 

A sociologia da experiência tem em vista definir a experiência como 

uma combinação de lógicas de ação lógicas, lógicas que ligam o ator 

a cada uma das dimensões de um sistema. O ator é obrigado a 
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articular lógica de ação diferente, e é a dinâmica gerada por esta 

atividade que constitui a subjetividade do ator e sua reflectividade. 

(DUBET, 1994.p.107) 

  

O conceito de experiência de Dubet nos ajuda a mudar o olhar das falas 

e práticas de indivíduos que se encontram na escola, para suas experiências 

individuais e diárias, percebendo-as como fonte de conhecimento sobre a 

sociedade e a escola. 

O estágio é um espaço de experiência e pesquisa onde o futuro docente 

de modo crítico e reflexivo, analisa, investiga, observa e avalia todo o contexto 

escolar. Desse modo é necessário que futuro docente compreenda as relações 

que são estabelecidas na escola e de como elas são produzidas em um 

contexto coletivo e variado, de relações econômicas, políticas e familiares, 

numa sociedade onde todos devem estar inseridos.  

O estágio supervisionado obrigatório nas licenciaturas é uma das formas 

de colocar em prática, pesquisar e observar processos de conhecimentos. É 

visto como o momento em que os conceitos aprendidos pelos licenciando são 

associados à prática docente, bem como o momento em que o futuro professor 

experimenta o seu campo de formação. 

A graduação tem como um dos seus objetivos fornecer elementos de 

estudos teóricos e práticos (ou teórico-práticos) indispensáveis para o exercício 

profissional, conforme a cada área de conhecimento. É fundamental oferecer 

aos acadêmicos  atividades que promovam a reflexão não só tendo em vista o 

conhecimento científico, mas também, de seu contexto de formação e atuação. 

Dessa forma: 

Durante o curso de graduação começam a ser construídos os 

saberes, as habilidades, posturas e atitudes que formam o 

profissional. Em períodos de estágio, esses conhecimentos são 

ressignificados pelo aluno estagiário a partir de suas experiências 

pessoais em contato direto com o campo de trabalho que, ao longo 

da vida profissional, vão sendo reconstruídos no exercício da 

profissão. (ALMEIDA e PIMENTA, 2014, p. 73) 
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A partir de tais apontamentos descreveremos como se deu as relações 

entre o senso comum e o cientifico durante as minhas observações do estágio 

supervisionado.  

Durante o estágio compreendido entre os períodos de 2018-1 a 2019-18 

pude observar algumas situações que envolveram essa relação entre o senso 

comum e o cientifico. 

No meu primeiro estágio (2018.1) uma situação me chamou a atenção.  

A professora do estágio deu uma redação com o seguinte tema: “O lugar da 

mulher é onde ela quiser?” A redação foi aplicada uma turma do terceiro ano 

do ensino médio na sua maioria formada por meninos. Na hora da correção 

das redações fomos surpreendidas com a leitura de uma das redações. Um 

aluno começa a redação defendo o papel da mulher na sociedade, que a 

mulher tem o direito de ir onde ela quiser, de frequentar lugares onde ela queira 

ir, tem o direito de se vestir da maneira que ela quiser e ter seus direitos 

respeitados, que o mercado de trabalho tem que ser igual tanto pra homem 

como pra mulher. O discurso muda quando a mulher em questão é a sua 

companheira. Segundo seu discurso: 

A minha mulher ela tem que se vestir de maneira comportada 
quando estiver comigo. Não pode usar roupar curta, 
transparente, não pode ir onde ela quiser já que estamos 
juntos, me deve satisfação de onde ela vai ela não pode 
trabalhar, pois é função do homem sustentar a mulher9.  

 

Observamos, nesse caso, disputas por verdades onde o conhecimento 

acerca da mulher e de seus direitos sociais está invertido em uma lógica 

individual, pautada na lógica do machismo e que traz a marca de um 

                                                           
8
  Durante o período de 2018-1 e 2018-2, fiz meu estágio no Liceu de Humanidades de 

Campos, com um docente da disciplina de Artes que tinha habilitação pra lecionar a disciplina 
de Sociologia. No período de 2019-1 fiz meu estágio no Colégio Estadual Doutor Felix Miranda, 
com um docente da disciplina de História que também tinha habilitação pra ministrar a 
disciplina de Sociologia. 

9
 A correção da redação foi feita na sala dos professores durante o intervalo. A professora se 

mostrou surpresa e a leu pra mim. Comentou como, em pleno século XXI, um adolescente de 
17 ou 18 anos tem um pensamento tão machista a respeito das mulheres. Na hora de entregar 
a correção da redação em sala identificou o autor da redação, e com um simples olhar pra 
mim, apontou o aluno e o perguntou se ele tinha namorada. O discente respondeu que tinha 
terminado o namoro. Ela me deu outra olhada e sorriu.  
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conhecimento prévio da forma como ele vê a seu pensamento a respeito da  

companheira. Tal expressão de pensamento gera uma relação de conflito entre 

o conhecimento que o aluno traz de casa e de outras instituições sociais como 

a igreja e o cientifico, apreendido na escola. 

Quando ele começa a redação reconhecendo a posição da mulher na 

sociedade, seus direitos no mercado de trabalho, aprendeu a expor um 

pensamento crítico  reflexivo que vem ao encontro de um conhecimento 

científico a se investigado: a pesquisa a respeito da situação das mulheres 

quanto ao trabalho, salário dentre outras questões. O conhecimento científico 

aqui recortado em uma área das ciências sociais, a sociologia, tem como 

propósito o conhecimento que é baseado em análises de fatos reais e 

cientificamente fundamentado. 

 O senso comum que é conhecimento acumulados ao longo da vida e 

passados de geração em geração. É um conhecimento que não se fundamenta 

em metodologias ou resultados científicos, e sim no modo comum e natural de 

assimilar informações e conhecimentos no dia a dia. Quando ele diz “a minha 

mulher”, ele tá reproduzindo uma posição de posse e um pensamento machista 

que foi passado e assimilado por ele durante sua infância e adolescência, afinal 

ainda somos uma sociedade machista, que conservas certos padrões morais. 

Outra ocasião observada foi o conselho de classe. Afinal o que é o 

conselho de classe? Entende-se que conselho de classe  é uma esfera 

presente na estrutura da escola responsável pelos processos avaliativos dos 

alunos, do processo ensino-aprendizagem e da prática docente.  Nesse sentido 

os resultados obtidos no conselho de classe permitem a analisar avanços e 

observar obstáculos no processo de ensino e aprendizagem, assim como a 

retomada e a reorganização da ação educativa.  

A realização do Conselho de Classe está fundamentada no Projeto 

Político Pedagógico da escola e no Regimento Escolar e sua realização pode 

ser bimestral ou trimestral, dependendo do sistema de ensino no qual a escola 

está inserida. Reúnem-se a direção da escola, coordenação pedagógica, os 

professores das disciplinas que compõem o currículo.  

https://www.infoescola.com/educacao/projeto-politico-pedagogico/
https://www.infoescola.com/educacao/projeto-politico-pedagogico/
https://www.infoescola.com/educacao/regimento-escolar/
https://www.infoescola.com/educacao/coordenador-pedagogico/
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O conselho de classe que tive oportunidade de assistir me chamou a 

atenção pelo seguinte fala da diretora ao classificar, junto aos professores, o 

que seria “aluno destaque” e “aluno problema” de determinada turma. Como se 

pode definir um aluno utilizando os termos “destaque” e “problema”, essa 

questão me deixou curiosa. Afinal, o que é um aluno “destaque”? E um aluno 

“problema”? Deparamos novamente com a questão do senso comum e do 

conhecimento cientifico onde o primeiro se aproxima de uma ideia de 

julgamento e opiniões pessoais passando por questões morais e pessoais. 

Percebe-se que ainda são muito claras as reclamações e insatisfações 

por parte dos professores em relação aos alunos no cotidiano da escola. Ou 

seja, a relação professor-aluno parece ser atravessada por hostilidades ou 

conflitos capazes de tornar a escola um espaço de conflito. 

Analisando que os estigmas são construções sociais e trazem consigo 

uma história de vida, tanto individual quanto coletiva, deduz-se como essencial 

que a escola proporcione espaços que ampliem a discussão sobre seus 

diferentes tipos, origens e consequências a tornando um espaço de luta contra 

a reprodução de estereótipos.  

Segundo a opinião de alguns professores na escola observada por mim 

aluno “destaque” seria aquele discente que tira as melhores notas em provas, 

testes e trabalho, é disciplinado, não falta às aulas etc. Já o aluno “problema”  é 

o aluno que tira nota baixa nas provas, testes e trabalhos, as vezes e 

indisciplinado, falta as aulas, etc.. Essa classificação não se funda em 

conhecimento com resultados científicos, e sim no modo comum e natural de 

assimilar informações e conhecimentos no dia a dia movido por uma moral 

seletiva e classificatória. No caso dos professores é o resultado das 

experiências vividas durante o exercício da profissão em sala de aula. No 

conhecimento científico o que a diretora e os professores usam pra classificar 

esses alunos podemos categorizar como estigma. 

 Ao estabelecer um conhecimento prévio a respeito de alguém, você não 

se permite conhecê-la, ou melhor, você conhece apenas o que quer conhecer. 

Em sala de aula, o conhecimento entre professor e aluno deve ser diário. Caso 

o professor já estigmatiza seus alunos (e vice-versa) acaba por desacreditá-lo. 
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Imediatamente, essa ação dificulta o processo de aprendizagem do mesmo, 

contribuindo, assim, para o desinteresse do aluno que acaba por internalizar 

que realmente é um “fracassado”.  

Quando se rompe com o estigma permite-se que o aluno se reconheça 

como um sujeito autônomo e capaz de intervir na sua realidade e que seu 

futuro não é determinado pelo meio em que vive. 

Para a sociologia o estigma está relacionado com a identidade 

social dos sujeitos e grupos.  Conferir um estigma está relacionado com as pré- 

noções, os preconceitos, os estereótipos, etc. 

O estigma exerce a função de denominar os que pertencem e os que 

não pertencem a um determinado grupo. O que define esta relação é que o 

grupo que exerce o poder de categorizar os demais atribui a si e aos seus 

membros características superiores. Isto os autoriza a excluir e diminuir o 

grupo que categorizam. 

 Em “Os estabelecidos e os outsiders” (2000) Norbert Elias e John 

Scotson discutem essa relação de poder em uma pequena cidade da 

Inglaterra. Os autores identificaram nesta pequena cidade as características 

gerais deste tipo de relação. O que chamou a atenção dos autores foi a 

evidência de que as diferenças entre os grupos em disputa serem muito 

pequenas, apenas o tempo de residência na cidade. O que os leva os autores 

a concluir que: 

a exclusão e a estigmatização dos outsiders pelo grupo 
estabelecido eram armas poderosas para que este grupo 
preservasse sua identidade e afirmasse sua superioridade, 
mantendo os outros firmemente em seu lugar (ELIAS, 
SCOTSON, 2000, p. 22). 
 

A consequência deste tipo de relação é a negação de direitos e 

oportunidades ao grupo estigmatizado. 

Estigmatizar um determinado grupo ou indivíduos pode criar barreiras 

sociais que impedem a interação entre esses indivíduos.  A escola e a sala de 

aula precisam ser espaços, de valorização das diferenças e de apoio ao aluno, 

https://www.infoescola.com/sociologia/identidade-social/
https://www.infoescola.com/sociologia/identidade-social/
https://www.infoescola.com/sociologia/preconceito/
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ao invés de um espaço em que o aluno se sinta desestimulado e 

desacreditado.  

O conceito de “aluno destaque” em comparação ao conceito de “aluno 

problema” podem provocar estereótipos e injustiças. É importante que todos os 

atores sociais (aluno e professor) em sua interação na sala de aula estejam 

conscientes da situação das diferenças e da necessidade de ser flexíveis a 

elas. 

O autor Bernard Charlot10 dedica ao estudo das relações sociais dos 

alunos com o saber e tem como um contexto o fracasso escolar para 

descontruir o seu sentido. “Para o autor o fracasso escolar não existe, o que 

existe são alunos em situações de fracasso” (CHARLOT, 2000, p.13). Tal 

situação, segundo ele, está relacionada a diferentes fenômenos sociais que 

podem estar associados a diversos fatores tais como: violência doméstica, 

eficácia dos docentes, recursos alocados para educação, politica pública, entre 

outros. 

Em outra observação do estágio (2018-2) professora trabalhou a 

temática política por se tratar o ano eleitoral de 2018. A dinâmica funcional da 

seguinte forma: foi feito um sorteio pela professora, cada aluno sorteou um 

candidato a deputado estadual e deputado federal. Eles tinham que fazer uma 

pesquisa a respeito do candidato, como de que partido eles eram, suas 

propostas, se era ficha limpa, lista de bens declarados ao Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE) etc. Os alunos tinham que apresentar a pesquisa oralmente. No 

final, foi organizada uma roda de conversa. Questões surgiram como a 

constatação que a maioria dos candidatos era vereadores e que havia se 

candidato pela primeira vez a um cargo público e estavam se candidatando a 

deputados, sem ao menos ter cumprido o primeiro mandato de vereador 

integralmente. 

                                                           
10

 Benard Charlot - Graduado em Filosofia, Doutor livre docente em Educação pela 

Universidade de Paris X.  Professor Emérito em Ciências da Educação da Universidade de 
Paris VIII.- Membro da Universidade do Porto ( Portugal) e Universidade Federal de Sergipe 
(Brasil)- Fundador e membro do Comitê Internacional do Fórum Mundial de Educação. 
Autor de vários livros e artigos publicados no Brasil e em mais 16 Países 
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Muitos alunos questionaram a situação, pois se você votou em um 

candidato a vereador você espera que ele cumpra o mandato dele e as 

promessas feitas durante a campanha, pois foi acreditando que ele cumpriria o 

que prometeu que fez votar nele. Você não esperava que ele largasse o 

mandato e se candidatasse a outro cargo politico antes de cumprir o que 

prometeu em campanha. Outra questão levantada foi a rotatividade de partidos 

pelos candidatos. Muitos trocaram de partidos várias vezes Os alunos 

discutiram a questão: como confiar em um candidato que não para em partido 

algum? Afinal, cada partido tem um regimento e ideias diferentes uns dos 

outros. Confiar em um candidato que troca de partido muitas vazes passa a 

sensação de desconfiança, certa descrença, segundo os discentes. A 

professora quis saber o porquê de essa situação ter gerado uma descrença. Os 

alunos responderam que não dava pra confiar em um candidato que não 

cumpre o que promete em campanha.  

Outra situação analisada por mim foi outro trabalho relacionado à 

politica. O tema foi bastante trabalhado no período, pois se tratar de ano 

eleitoral Funcionou da seguinte maneira: A turma foi dividida em grupo de 4 a 5 

alunos. Como o tema desse trabalho era os presidentes e todos queriam o 

mesmo candidato a presidência, a professora fez um sorteio entre os grupos e 

cada um sorteou o seu candidato.  

Os alunos tinham que pesquisar a plataforma de governo do candidato, 

suas propostas para cada área, (economia, saúde, educação, meio ambiente, 

etc.), a que partido pertencia e se era coligado a outro partido, se já tinha sido 

candidato a outro cargo político, etc. No dia da apresentação dos trabalhos a 

dinâmica funcionou assim: foi feito um círculo na sala onde cada grupo tinha 2 

minutos pra apresentar o seu candidato à presidência. Como detalhe, eu fiquei 

responsável por cronometrar o tempo de cada grupo.  

Terminada essa etapa de apresentação, a dinâmica mudou. Como se 

estivessem num debate, cada candidato podia fazer uma pergunta para o 

outro. Novamente foi feito um sorteio, pois os alunos queriam fazer pergunta só 

para um determinado candidato. O candidato (grupo) tinha dois minutos pra 

fazer sua pergunta para um candidato (grupo) sorteado. Este último tinha 2 
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minutos para responder a pergunta que lhe foi feita e, assim, se deu a 

dinâmica, novamente fui a responsável para cronometrar o tempo. Toda 

dinâmica foi organizada e administrada pela professora. 

Fiquei surpresa, os alunos pesquisaram a fundo para fazer o trabalho. 

Um determinado candidato (grupo) de um partido cristão com poucas intensões 

de votos descreveu o plano de economia de outro candidato (grupo) da 

esquerda achando falhas nessa proposta pra economia e perguntou se o 

candidato (grupo) acreditava que sua proposta funcionaria.  

Descobri nessa dinâmica que alguns candidatos a presidente não tinham 

proposta para algumas questões como a área da cultura, como a questão 

LGBT, como a questão indígena dentre outras. Mas o que mais me deixou 

surpresa foi o grupo que ficou com o candidato que todos queriam defenderam 

todas as propostas do candidato. Debateram e argumentaram todas as críticas 

feitas ao candidato chegando até a chorarem por causa das críticas feitas ao 

candidato. O grupo em questão era formado somente por meninas e os 

meninos dos outros grupos não entendiam o apoio delas a tal candidato, pois o 

candidato em questão tinha uma opinião machista em relação às mulheres, 

como afirmavam. 

Existe um senso comum que o jovem não está nem aí para política. 

Mas, na observação que acabei de relatar, percebemos o contrário. Pois, afinal 

os alunos tiveram que pesquisar pra realizar o trabalho, obteve conhecimento 

que lhes permitiram fazer reflexões e constatarem fatos. Isso só foi possível 

porque é na escola um dos espaços centrais onde o conhecimento científico 

pode ser apreendido ou despertado. 

A escola se propõe a construir e transmitir aos alunos o conhecimento 

científico. Compreender as relações entre essas três instâncias, conhecimento 

do senso comum, conhecimento científico e escola ajuda a entender como 

esse constrói o conhecimento entre docentes e discentes. 

A relações professor e aluno para o autor Paulo Freire (2007) deve 

começar reconhecendo as condições sociais, culturais, econômicas dos 

alunos, de suas famílias e o seu entorno. A prática educativa ocorre na relação 
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professor e aluno, mas é atravessada pela dinâmica de aprender com 

significado, em que o professor saiba o que vai ensinar e, portanto, estimula o 

aluno a perguntar, a conhecer, pois de acordo com Paulo Freire:  

 Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de materiais, 

de métodos para uma aula dinâmica assim, é preciso, indispensável 

mesmo, que o professor se ache “repousado” no saber de que a 

pedra fundamental é a curiosidade do ser humano. É ela que me faz 

perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, re-conhecer (FREIRE, 

2007, p. 86). 

Ensinar é, consequentemente, buscar, perguntar, perceber, intervir, 

educar. A prática de ensinar exige conhecimento e, logo, a troca de saberes. 

Implica a presença de indivíduos que, juntos, trocarão experiências de novas 

informações adquiridas, respeitando também os saberes e a capacidade 

criadora de cada um. 
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Considerações finais 

 

Gostaria de iniciar estas considerações descrevendo sobre as 

contribuições oferecidas pelos teóricos utilizados. Busquei através de um 

diálogo entre as teorias e as observações construir uma fundamentação teórica 

que me permitisse escrever algumas análises, mesmo que parciais, que 

buscassem evitar o simplismo e a generalização. Busquei realizar a pesquisa 

mantendo o respeito com os sujeitos/objetos da pesquisa, por tais razões, os 

nomes não foram revelados.  

Nosso interesse aqui foi fazer breves considerações sobre o processo 

de conhecimento que envolve o senso comum e o senso científico na escola. 

Procuramos fazer uma reflexão a partir da escola enquanto espaço de 

produção do conhecimento e de aprendizagem entendendo ser importante 

pensar as relações e interações neste espaço.  

Foi difícil pensar e escrever sobre a questão do processo de 

conhecimento envolvendo as práticas entre docentes e discentes, pois, afinal, 

existem muitos conceitos e observações que envolvem essa relação e, por 

essa razão, dinamizam e problematizam as aulas.  

O conhecimento científico e o conhecimento do senso comum são dois 

campos que diretamente estão relacionados com a escola. A escola se propõe 

a construir e transmitir aos alunos o conhecimento científico. Compreender as 

relações entre essas três instâncias, conhecimento científico, conhecimento do 

senso comum e escola ajuda a entender como esse constrói o conhecimento 

entre docentes e discentes no processo educativo. 

O aluno não aprende sozinho, a aprendizagem depende da interação 

com o professor e o meio. Vygotsky (1994), ao falar sobre a importância das 

interações sociais, o autor deixa claro que a construção do conhecimento 

ocorre a partir de um intenso processo de interação entre os indivíduos. 

A respeito da atuação que o meio social tem na formação dos 

conhecimentos prévios ou do senso comum, Alves (2012, p. 188) já afirmava 

que “[...] tanto Freire quanto Vigotski concebem o processo de conhecimento 
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como fenômeno cuja produção depende da relação de troca, de interação, que 

se efetiva e se caracteriza fundamentalmente pela mediação social”. 

Acredita-se que todo conhecimento percorre um senso comum, ou seja, 

por um saber cotidiano que precisa dar lugar a novos saberes.  

O autor José de Souza Martins no artigo O senso comum e a vida 

cotidiana (1998) analisa: 

 O senso comum é comum não porque seja banal ou mero e exterior 

conhecimento. Mas porque é conhecimento compartilhado entre os sujeitos 

da relação social. Nela o significado a precede, pois é condição de seu 

estabelecimento e ocorrência. Sem significado compartilhado não há 

interação. Além disso, não há possibilidade de que os participantes da 

interação se imponham significados, já que o é reciprocamente 

experimentado pelos sujeitos. A significação da ação é, de certo modo, 

negociada por eles. Em princípio, não há um significado prévio ou, melhor 

dizendo, não é necessário que haja significações preestabelecidas para que 

a interação se dê. Um aspecto essencial dessa formulação é o de que esse 

complicado jogo se desenrola, de fato, em minúsculas frações de tempo. Se 

nos fosse possível observar o processo interativo em “câmara lenta”, 

poderíamos perceber o complexo movimento, o complicado vai-e-vem de 

imaginação, interpretação reinterpretação, e assim sucessivamente, que 

articula cada fragmentário momento da relação entre uma pessoa e outra e, 

mesmo, entre cada pessoa e o conjunto dos anônimos que constituem a 

base de referência da sociabilidade moderna.( MARTINS,1998, p. 3 e 4) . 

 

Entendemos que para isto, o professor deve assumir um papel mediador 

na sala de aula, possibilitando aos alunos situações que os levem a pensar, 

criar e refletir. 

Quando o indivíduo possui um grau de conhecimento, ele passa a refletir 

e a não aceitar certas ações e certas atitudes. Ele passa a buscar sua 

autonomia e independência frente à sociedade. O indivíduo torna-se um ser, 

um sujeito crítico e reflexivo e a lutar por uma posição na sociedade. 

É nesse sentido que o estágio obrigatório supervisionado obrigatório do 

curso de Ciências Sociais – licenciatura se apresenta como um espaço de 

experiência onde pude de modo crítico e reflexivo, analisar, investigar, observar 

e avaliar alguns dos processos de conhecimentos no contexto escolar. 
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