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RESUMO 

 

O ensino de Sociologia é fortemente pautado na contextualização a partir da 

realidade social vivenciada pelos sujeitos envolvidos nesse processo de 

ensino-aprendizagem. Este trabalho tem como objetivo analisar quais são as 

diferenças de aplicabilidade do Currículo de Sociologia entre escolas públicas e 

particulares, a partir da visão de professores que atuam e/ou já atuaram nas 

duas esferas. A metodologia principal empregada é a entrevista 

semiestruturada para dar conta dessa dicotomia existente entre o universo 

público e privado, além da revisão bibliográfica e pesquisa documental.   

 

Palavras chave: currículo escolar; sociologia; público; privado 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The teaching of sociology is strongly based in the contextualization from the 

social reality lived by the people involved in these teaching-learning process. 

This work have the purpose to analyze which are the differences of applicability 

from the sociology curriculum among public and private schools, based on the 

vision of teachers  who work and/or have worked in both views. The main 

methodology used is the interview semistructured to reach this dichotomy 

existent between public and private universe, besides bibliographical revision 

and documental research. 

 

Key words: school curriculum; sociology; public; private 
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Introdução 

 

As teorizações sobre o currículo escolar iniciaram-se ainda na década 

de 1920, nos Estados Unidos, juntamente com a industrialização que chegava 

ao país. Desde então, inúmeros pesquisadores e teóricos dedicam-se a 

estudar o currículo escolar e a construir as teorias relativas ao próprio. Para 

Pedra (1997), os autores que decolaram os estudos sobre o currículo foram 

Bobbitt e Dewey, ambos com uma percepção única sobre o que é o currículo. 

De acordo com o autor, Dewey interpretava o currículo como algo para o 

professor, enquanto Bobbitt via o currículo como um instrumento dado para o 

aluno. A partir dessas duas concepções diferenciadas sobre o que é o 

currículo, muitas outras interpretações surgiram a respeito do termo. 

 

Com efeito, os estudos que tentaram encontrar esclarecimentos 
decisivos sobre o que o termo pretende indicar, recorrendo à revisão 
de literatura especializada, depararam, todos eles, com o que os 
linguistas chama de polissemia, ou seja, o termo currículo mostrou-se 
não com um, mas com vários significados possíveis. (PEDRA, 1997, 
p.30) 

 

 Sendo assim, não se pode definir o currículo através de uma única 

interpretação, o termo admite inúmeros significados que podem ser usados 

para compreender o que é o currículo de forma mais ampla. De qualquer 

forma, a união de várias interpretações a respeito do currículo ainda não é 

capaz de dar conta do significado efetivo do termo. O currículo pode ser 

compreendido como um soma de experiências que são oferecidas ao aluno 

através da escola, da mesma forma que o currículo é interpretado como um 

conjunto de conhecimentos que são considerados válidos para serem 

“transmitidos” pela escola, além de ser visto de acordo com a ótica da 

organização e metodologia de ensino que prioriza a aprendizagem, segundo 

Pedra (1997). Todas essas noções ajudam a constituir a ideia sobre o que é o 

currículo em si.  

 Contudo, compreender o currículo não é uma tarefa simples. Apreender 

uma definição para o termo é extremamente complicado, porque o currículo 
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significa muito, é um instrumento principal no processo de ensino-

aprendizagem. Está relacionado às questões de poder e impacta a vida de 

todos que estão diretamente envolvidos com seu manuseio, seja professores, 

alunos, gestores escolares, enfim, todos os indivíduos que estão envolvidos no 

sistema escolar. Por isso, “uma forma mais adequada de aproximar-se da 

compreensão do que é o currículo é afastar-se das diferentes definições e 

buscar aquilo que nem sempre elas explicitam” (PEDRA, 1997, p.36). Sendo 

assim, neste trabalho o currículo não foi abordado a partir de apenas uma 

definição, o currículo é entendido como uma soma de significados e, 

principalmente, o currículo é interpretado a partir de sua prática.  

 O debate teórico sobre o currículo é extremamente importante para a 

compreensão do Currículo de Sociologia na prática escolar. O Currículo 

Mínimo de Sociologia, nomeado pela Secretaria de Estado de Educação 

(SEEDUC), foi implementado como um instrumento norteador para o trabalho 

docente. Neste documento são apresentados conteúdos obrigatórios para o 

ensino da disciplina nas séries de ensino médio no Estado do Rio de Janeiro, 

na rede pública. A partir das orientações do Currículo, os professores são 

levados ao planejamento de suas aulas através das indicações que constam no 

documento.  

O Currículo Mínimo é instituído para todas as escolas públicas do Rio de 

Janeiro, não havendo obrigatoriedade para as escolas particulares, que, muitas 

vezes, já têm suas próprias propostas curriculares. Isto é, o Currículo Mínimo 

de Sociologia veicula nas escolas públicas do Estado, enquanto que as escolas 

privadas adotam propostas curriculares à parte. De qualquer maneira, ambos 

os Currículos de Sociologia, tanto o Currículo Mínimo quanto os Currículos que 

circulam na rede privada, foram elaborados a partir dos mesmos documentos 

que norteiam o ensino de Sociologia no ensino médio. Portanto, embora 

possuam suas peculiaridades, as propostas de conteúdo são, em grande parte, 

similares.   

O presente trabalho é fruto de um trabalho monográfico anterior que teve 

como objeto central uma discussão teórica acerca do Currículo Mínimo de 

Sociologia e as teorias do currículo, no trabalho anterior assumi a importância 
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das práticas de sala de aula e as atividades que marcam essa prática, mas, 

optei por debruçar-me num debate específico sobre o currículo escrito. Agora, 

reconheço a necessidade em pesquisar sobre como o Currículo de Sociologia 

materializa-se em sala de aula a partir da dicotomia entre o universo das 

escolas públicas e privadas.  

Michael Young foi o responsável pelo debate que diferencia o “currículo 

como fato” e “currículo como prática”, de acordo com Goodson (1995). A 

distinção ocorre basicamente na compreensão de que o “currículo como fato” 

está relacionado à intelectualidade e, por isso, torna-se passado, por outro 

lado, o “currículo como prática” é pensado a partir do presente e tem ligação 

com as práticas curriculares que ocorrem em sala de aula. Logo, o “currículo 

como fato” está estreitamente ligado ao que é o currículo escrito, instituído e 

denominado; por isso, não necessariamente, o currículo escrito determina o 

que acontecerá cotidianamente na sala de aula. Dessa forma, faz-se 

necessária a investigação acerca do “currículo como prática”, prática esta que 

se diferencia de acordo com o ambiente de aplicação do currículo. 

Nesse sentido, algumas dificuldades em relação à aplicabilidade do 

Currículo Mínimo de Sociologia são notadas sob a ótica de Paiva, Campos e 

Pereira (2012). Por exemplo, o tempo reduzido para a disciplina de Sociologia 

implica em inúmeros percalços, como a falta de tempo para trabalhar a leitura 

de obras clássicas durante as aulas, geralmente, a carga horária da disciplina 

não coincide com a quantidade de conteúdos comuns e obrigatórios. Dessa 

forma, algumas temáticas fundamentais para o ensino de Sociologia podem ser 

prejudicadas ou não ganharem discussões mais aprofundadas por falta de 

tempo.  

O currículo é um instrumento que deve ser adequado dia após dia à 

realidade social vivenciada pelos sujeitos imersos no processo educacional, 

certamente não há flexibilidade para que o currículo escrito modifique-se a todo 

tempo, por isso, essa adequação acontece na prática, durante as aulas. O 

sentido sobre o ensino de Sociologia, seus impactos e desafios pode ser 

analisado a partir da relação existente entre professores e alunos, os sujeitos 

do processo educacional, e o objeto, a disciplina trabalhada numa perspectiva 
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que abrange desde os conteúdos instituídos pelo currículo mínimo até os que 

aparecem no cotidiano da sala de aula, segundo Paiva, Campos e Pereira 

(2012). 

Sabe-se que uma das maiores indicações para o ensino de Sociologia 

parte da tríade em trabalhar temas, conceitos e teorias, de acordo com as 

Orientações Curriculares Nacionais (OCN’s). A partir disso aconselha-se ao 

professor a contextualização do conteúdo da disciplina de acordo com a 

realidade social dos alunos, principalmente. Por isso, embora o Currículo de 

Sociologia estabeleça um apanhado de conteúdos, independente de ser uma 

escola pública ou privada, acredita-se que a forma como esses conteúdos 

serão trabalhados seja diferente.  

Portanto, a diferença de aplicabilidade do Currículo de Sociologia é 

sentida, principalmente, pelos professores que atuam nas duas esferas de 

ensino. São eles que mudam, ou não, suas estratégias de aula de acordo com 

o público alvo. Dessa forma, “a experiência do currículo mínimo de Sociologia 

tomado como instrumento para elaborar algumas referências e possibilidades 

de trabalho nos ajuda a pensar o seu ideal como uma obra viva e aberta.” 

(PAIVA, CAMPOS e PEREIRA, 2012, p.149). 

Contudo, o objetivo geral deste trabalho é investigar quais são as 

principais diferenças de aplicabilidade do Currículo de Sociologia entre escolas 

públicas e privadas, a partir da visão de professores que atuam ou já atuaram 

nesses dois cenários educacionais, em Campos dos Goytacazes. Para dar 

conta deste objetivo geral, foram traçados dois objetivos específicos, a saber: 

analisar os documentos que compõem o Currículo de Sociologia e mapear 

quem são os professores de Sociologia que atuam ou já atuaram em escolas 

públicas e particulares do município de Campos dos Goytacazes.  

A metodologia utilizada neste trabalho para dar conta dos objetivos 

citados anteriormente consiste basicamente em análise bibliográfica, pesquisa 

documental e entrevista semiestruturada. As análises bibliográficas foram 

utilizadas para embasar teoricamente o trabalho, sendo assim, toda a 

discussão produzida neste texto está calcada em cima de obras e autores que 
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se dispuseram a pesquisar temas relacionados ao dessa pesquisa. A pesquisa 

documental tem muito a ver com a análise bibliográfica, porém a fonte de 

consulta é diferente, são documentos que não possuem uma análise 

interpretativa. 

A entrevista é uma das principais técnicas metodológicas utilizadas nos 

trabalhos de ciências sociais, de acordo com Lüdke e André (2012). A 

entrevista possui papel de destaque nas metodologias de pesquisa porque 

proporciona um ambiente de interação entre pesquisador e pesquisado, uma 

das vantagens em selecionar a entrevista como opção metodológica tem a ver 

com o fato de que o pesquisador tem acesso imediato à informação desejada, 

sobre diversos tópicos e com praticamente todos os informantes, segundo 

Lüdke e André (2012). Nesta pesquisa foi utilizada a entrevista 

semiestruturada, que possui um roteiro básico a ser seguido, mas permite 

modificações de acordo com as respostas do entrevistado, por exemplo. Isto é, 

neste tipo de entrevista o entrevistador é livre para fazer adaptações no roteiro 

conforme o rumo da “conversa”.  

Parece-nos claro que o tipo de entrevista mais adequado para o 
trabalho de pesquisa que se faz atualmente em educação aproxima-
se mais dos esquemas mais livres, menos estruturados. As 
informações que se quer obter, e os informantes que se quer 
contatar, em geral professores, diretores, orientadores, alunos e pais, 
são mais convenientemente abordáveis através de um instrumento 
mais flexível. (...) Tratando-se de pesquisa sobre o ensino, a escola e 
seus problemas, o currículo, a legislação educacional, a 
administração escolar, a supervisão, a avaliação, a formação de 
professores, o planejamento do ensino, as relações entre escola e a 
comunidade, enfim, toda essa vasta rede de assuntos que entram no 
dia a dia do sistema escolar, podemos estar seguros de que, ao 
entrevistarmos professores, diretores, orientadores, supervisores e 
mesmo pais de alunos não lhes estaremos certamente impondo uma 
problemática estranha, mas, ao contrário, tratando com eles de 
assuntos que lhes são muito familiares sobre os quais discorrerão 
com facilidade. (LÜDKE e ANDRÉ, 2012, p. 34, 35 e 36). 

 

 Desta maneira, essa pesquisa contou com a participação de quatro 

sujeitos que vivem diariamente o cotidiano escolar, as aulas de Sociologia, as 

escolas públicas e privadas e, por isso, falar sobre esse assunto demonstrou 

ser um assunto natural para os entrevistados. Inicialmente, o número mínimo 

de entrevistados deveria ser cinco. Porém, quando os contatos iniciais 
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começaram a ser feitos, encontrar um professor de Sociologia que tenha 

lecionado em escola pública e particular em Campos dos Goytacazes tornou-se 

uma tarefa árdua. Inúmeros professores foram contatados e, na maioria dos 

casos, a resposta era sempre negativa ao fato de terem atuado nos dois 

cenários educacionais (escolas públicas e particulares). A resposta mais 

frequente sempre estava relacionada a apenas uma frente de atuação, isto é, 

professores que trabalham ou trabalharam em escolas públicas não haviam 

trabalhado em escolas particulares e vice-versa. 

 As dificuldades em encontrar professores de Sociologia que já atuaram 

ou ainda atuam em escolas públicas e particulares podem ser encaradas 

devido alguns fatores. Como, por exemplo, o pouco tempo de carreira da 

maioria dos professores de Sociologia que pode estar ligado ao curto espaço 

de tempo em que a Sociologia figura como disciplina obrigatória da grade 

curricular do ensino médio. Além do mais, a Sociologia é uma disciplina que 

não dispõe de muitos tempos de aula, isto é, na maioria das escolas privadas 

somente um tempo é dedicado ao ensino da Sociologia, enquanto nas escolas 

públicas as séries de primeiro e terceiro ano dispõem de dois tempos de aula, 

porém, o segundo ano do ensino médio ainda conta com apenas um tempo de 

Sociologia. Sendo assim, a demanda por professores de Sociologia, 

geralmente, é bem menor que a demanda dos professores que lecionam 

disciplinas com uma maior carga horária.  

 Sendo assim, os quatro sujeitos dessa pesquisa são apenas um 

demonstrativo da dificuldade em encontrar professores de Sociologia atuantes 

em escolas públicas e privadas, no município de Campos dos Goytacazes. 

Certamente, essa pesquisa não tenta refletir o cenário dos professores de 

Sociologia em Campos dos Goytacazes e a respectiva relação com a 

aplicabilidade do Currículo de Sociologia, a análise deste trabalho é pontual e 

serve como instrumento de observação para a prática docente que acontece no 

município em questão.  

 Para dar conta disso, inicio o trabalho com uma breve discussão teórica 

sobre o que é o currículo, quais são os documentos que norteiam o ensino de 

Sociologia e a elaboração dos respectivos currículos, além de como se deu a 
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construção do Currículo Mínimo de Sociologia e as críticas mais comuns feitas 

ao documento (capítulo 1). Em seguida, a discussão baseia-se em torno da 

diferenciação entre o currículo formal, oficial, e o currículo real (capítulo 2). Por 

fim, prossigo à análise das entrevistas, pontuando os pontos principais 

elencados pelos professores que foram sujeitos da pesquisa (capítulo 3).  
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Capítulo 1 

As propostas para o ensino de Sociologia e o Currículo de Sociologia  

 

Os estudos sobre o currículo, como objeto de estudo científico, 

apareceram a partir dos anos de 1920, nos EUA, juntamente com o processo 

de industrialização que marcava a história do país, assim como a chegada de 

um grande número de imigrantes. Esses dois fatores foram circunstanciais para 

a massificação do ensino escolar nos EUA e, com isso, surgiu o desejo de 

estudar e classificar o currículo de acordo com as necessidades que apareciam 

no contexto educacional e no mercado de trabalho.  

 A origem etimológica da palavra “currículo” está relacionada à palavra 

latina scurrere, do verbo currere que significa correr; portanto, refere-se a 

curso, ou pode ser associada a uma “pista de corrida”. Por isso, segundo 

Goodson (1995), o currículo pode ser compreendido como o curso a ser 

seguido. Sendo assim, o currículo tem a ver com uma ideia de sequência na 

escolarização e, é a partir disso que este conceito torna-se reconhecido nos 

estudos sobre o processo educacional. 

 Sabe-se que a ascendência teológica e política do movimento calvinista 

em países como Suíça, Escócia e Holanda no final do século XVI provocou 

uma forte associação entre a noção de disciplina e o currículo, tal qual como é 

hoje, segundo Goodson (1995). Dessa forma, o currículo possui o mesmo 

significado dentro da prática educacional calvinista assim como a disciplina 

para a prática social do calvinismo. Portanto, percebe-se que existe uma 

ligação entre o conhecimento e o controle. Esta relação é válida para a 

compreensão do currículo em si. Primeiramente, é importante considerar o 

contexto social em que o conhecimento é produzido, a partir disso, a maneira 

de “reprodução” deste conhecimento no processo de escolarização.  

Portanto, a ascensão política do Calvinismo produziu uma relação entre 

currículo, como uma sequência predeterminada, e disciplina. Inicialmente havia 

a distinção entre os que eram considerados “eleitos”, estes teriam acesso a um 

tipo de educação sofisticada e avançada, enquanto os outros indivíduos 
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deveriam contentar-se com um currículo conservador. Conforme a passagem 

de tempo, a noção de currículo passou a ser associada à ideia de disciplinas 

da “mente”, no ambiente escolar, torna-se concreta na divisão de matérias 

específicas. Dessa forma, os “eleitos” teriam maior aptidão com as disciplinas 

acadêmicas e estariam preparados para aperfeiçoar as aptidões nas carreiras 

universitárias.  

 

1.1 As Teorias do Currículo e a criação do Currículo Mínimo de Sociologia  

 

Sabe-se que, inicialmente o processo educacional foi associado ao 

cotidiano de uma fábrica. Por isso, o currículo foi pensado, pela perspectiva da 

teoria tradicional, a partir de questões metodológicas, de acordo com Silva 

(2002). Já as teorias críticas e pós-críticas problematizam a questão principal 

sobre o que ensinar e vão além ao tentarem responder o motivo pelo qual um 

conhecimento é selecionado e outro não. Sendo assim, essas teorias trazem 

para a discussão as questões relativas à identidade, saber e poder (SILVA, 

2002). 

A discussão teórica acerca do currículo é essencial para compreender o 

sentido que o Currículo de Sociologia adquire dentro do contexto educacional 

dos dias atuais. O Currículo Mínimo de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro 

é nomeado, pela SEEDUC (Secretaria de Estado de Educação), como uma 

ferramenta de auxílio aos professores e propõe as competências e habilidades 

básicas que devem conter na elaboração das aulas e planos de curso. Este 

currículo estabelece quais são os elementos indispensáveis no processo de 

ensino-aprendizagem, seguindo o ano de escolaridade e o bimestre, de acordo 

com a SEEDUC, vale ressaltar que o Currículo Mínimo de Sociologia é 

obrigatório apenas para as escolas da rede estadual fluminense, cabe às 

escolas particulares adotar ou não este Currículo como documento que orienta 

o ensino da Sociologia no ensino médio. 
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O processo de elaboração do Currículo Mínimo de Sociologia teve início 

no final do ano de 2010, quando a Secretaria de Educação do Estado do Rio 

de Janeiro formou equipes pedagógicas que eram compostas por professores 

da rede pública de ensino, o intuito dessa organização foi em prol da 

construção de conteúdos programáticos que pudessem igualar toda a rede de 

ensino, assim como estar em conformidade com os exames avaliativos de 

escala nacional e estadual (RIO DE JANEIRO, 2012).   

A construção do Currículo Mínimo de Sociologia de 2011 aconteceu de 

acordo com a ótica de professores, de ensino médio, da própria rede pública 

estadual que estavam habituados com a prática escolar deste ambiente, isto é, 

as aulas de Sociologia. Professores universitários e pesquisadores também 

participaram do grupo de elaboração do Currículo Mínimo de Sociologia. Vale 

ressaltar que a prioridade deste Currículo foi enfatizar os três campos das 

Ciências Sociais, a partir da instituição de conteúdos que passassem pelos 

temas: Cultura, Política e Trabalho, de acordo com Paiva, Campos e Pereira 

(2012). Portanto, o diálogo entre esses dois “lados” da educação, professores 

universitários e professores da rede estadual, resultou no Currículo Mínimo. 

Dessa maneira, durante o ano letivo de 2011 o Currículo Mínimo de 

Sociologia garantiu sua implementação nas salas de aula do Rio de Janeiro, 

com o passar do tempo algumas lacunas foram notadas e, por isso, novamente 

o currículo foi reformulado. Até os dias atuais o Currículo Mínimo de Sociologia 

de 2012 tem sido veiculado pelas escolas públicas durante as aulas de 

Sociologia. Os fundamentos utilizados para a modificação da primeira versão 

do Currículo de Sociologia seguem a seguir: 

 

1. Exequibilidade, isto é, facilitar a aplicação pelos professores da 
rede.  
2. Adequação ao Ensino Médio;  
3. Aperfeiçoamento sem alteração radical com relação ao Currículo 
Mínimo de 2011, em especial observando-se:  
(a) a progressão de série, de modo que os alunos não tenham 
conteúdos repetidos devido à alteração curricular – ou o mínimo 
possível;  
(b) o trabalho já realizado pelo professor, de modo a evitar tanto 
quanto possível a sobrecarga de novo planejamento;  
4. Orientação pela experiência prática, conforme diálogo com 

professores da rede. (RIO DE JANEIRO, 2012. p.3). 



 
 

21 
 

 

Sendo assim, o foco do Currículo Mínimo de Sociologia teria se baseado 

na prática docente e na atividade discente. O grupo responsável pelas 

mudanças no Currículo de Sociologia cuidou para que não fossem feitas 

bruscas alterações nos conteúdos que já estavam sendo trabalhados 

anteriormente, para que a sequência dos conteúdos da Sociologia fosse 

mantida, a fim de evitar que os alunos que já estivessem cursando o ensino 

médio fossem expostos a repetições de conteúdos, de acordo com o Currículo 

Mínimo. Vale ressaltar que segundo o próprio Currículo de Sociologia (2012), 

os professores da rede teriam sido consultados a fim de que a realidade de 

sala de aula auxiliasse num currículo mais eficaz.  

 Contudo, apesar da cautela para não desarranjar a estrutura do 

Currículo Mínimo de Sociologia, o novo grupo responsável pelas mudanças no 

documento percebeu que existiam espaços neste currículo que poderiam ser 

preenchidos a partir de uma reelaboração. A divisão entre os temas relativos à 

cultura, política e trabalho passou a fazer parte de uma perspectiva que 

pudesse integrar os relatos dos professores e dessa forma, estes temas foram 

divididos a fim de que os alunos consigam perceber as questões estudadas 

pela Sociologia de acordo com as relações sociais cotidianas.   

Durante o texto de apresentação do Currículo Mínimo de Sociologia a 

indagação referente à ideia de “o que ensinar?” ainda aparece com frequência, 

mas sem uma resposta final. Dessa forma, os conteúdos que aparecem no 

Currículo de Sociologia seguem as orientações dos documentos que orientam 

o ensino das Ciências Sociais, como as Orientações Curriculares Nacionais 

(OCN’s). Portanto, a Sociologia enquanto uma disciplina recente na grade 

obrigatória ainda admite discordâncias quanto aos conteúdos comuns e 

obrigatórios, assim como as habilidades e competências que devem ser 

promovidas pela disciplina.  

Por essa razão, segundo o Currículo Mínimo de Sociologia, a 

importância deste documento consiste justamente em ajudar na consolidação 

da Sociologia dentro do contexto escolar. Dessa forma, as habilidades e 

competências que apareciam na outra versão do Currículo e nos documentos 
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que o antecediam foram diminuídas, com o propósito de dar conta de todas as 

habilidades e competências sugeridas para o período de um ano letivo. Vale 

lembrar que a reivindicação de diminuição dos conteúdos teria partido dos 

próprios professores da rede, que se preocuparam em facilitar a execução e 

discussão dos conteúdos das Ciências Sociais em turmas de ensino médio 

(RIO DE JANEIRO, 2012).   

Contudo, de acordo com a equipe formuladora do Currículo Mínimo de 

2012, este Currículo cumpriu dois papeis, a saber: reduzir o tamanho do 

Currículo de 2011 e, mesmo assim, dar conta das habilidades e competências 

que devem ser promovidas pela disciplina, necessárias para suscitar as 

discussões que abarcam os conteúdos das Ciências Sociais (RIO DE 

JANEIRO, 2012).  

 Portanto, a discussão central do Currículo Mínimo de Sociologia gira em 

torno da premissa de que a autonomia dos professores deve prevalecer em 

sala de aula, embora exista uma ordem e organização entre os conteúdos. Por 

isso, a partir da vivência do professor em sala de aula, ele saberá quais são os 

assuntos e formas de abordá-los com cada uma das turmas. Dessa forma, o 

Currículo funciona como um meio de orientar a sequência e o planejamento 

das aulas, ficando a critério de cada professor a maneira como apresentará as 

discussões, do ponto de vista sociológico, em sala de aula.   

 

1.2 As propostas curriculares para Sociologia e o impacto no Currículo de 

Sociologia  

 

Sabe-se que o Currículo Mínimo de Sociologia e as propostas 

curriculares para o ensino de Sociologia que transitam nas escolas privadas 

foram construídos sobre os pilares de outros documentos oficiais que orientam 

o ensino da Sociologia no Ensino Médio. Por isso, é importante considerar as 

indicações desses documentos para que seja possível a compreensão do 

Currículo de Sociologia tal como é hoje. A forma como está estruturado o 
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Currículo e suas indicações de conteúdos se baseiam em orientações 

anteriores à existência de um Currículo Mínimo Estadual e de propostas 

curriculares que circulam na rede privada.  

O professor de Sociologia é o sujeito que lida diretamente com essa 

variedade de instruções para o ensino da disciplina, principalmente quando 

ainda não existia um Currículo específico que orientava o ensino da Sociologia 

Em contrapartida, a indicação de conteúdos específicos poderia paralisar a 

criatividade do professor que carrega consigo o fardo do ensino da Sociologia 

para jovens que, muitas vezes, desconhecem e não se interessam pela 

discussão científica a respeito das questões sociais. Sendo assim, a 

obrigatoriedade de um currículo pode ser encarada por seus aspectos positivos 

e negativos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) são o primeiro 

documento que orienta e discute o ensino da Sociologia no ensino médio após 

a aprovação da LDBEN de 1996. Ele é datado inicialmente do ano 2000. Os 

PCN’s reforçam a ideia de um ensino médio voltado para a preparação para o 

mercado de trabalho e, com isso, às mudanças tecnológicas que dialogam com 

essa nova fase. De acordo com Sarandy (2011), a ideia que o PCN traz 

consigo de pensar o ensino médio sob a ótica da preparação para o mercado 

de trabalho, tem a ver com a proposta de um ensino profissionalizante. Por 

isso, ainda de acordo com o autor, os PCN’s para a disciplina Sociologia não 

levam em consideração a habilidade dos professores em analisar, avaliar e 

problematizar as perspectivas defendidas pelo documento para o ensino da 

disciplina, apenas estabelecem uma maneira própria para o ensino da 

Sociologia, sem criar pontos de debate ou abrir espaço para discussões e 

possíveis oposições ao que o documento impõe.  

A máxima sugestiva dos Parâmetros induz para que os programas de 

curso, currículos, atividades e projetos escolares sejam pensados a partir da 

preparação para o mercado de trabalho e o “exercício da cidadania”, as duas 

premissas ideológicas para o Ensino Médio. E, por isso,  

“(...) No documento há claramente o predomínio do discurso 
pedagógico como orientação da organização escolar, curricular e da 
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prática de ensino, nivelando por um pensamento único todas as áreas 
de conhecimento e diversidade sociocultural (a despeito da alusão à 
contextualização). Nenhuma análise sobre até que ponto é possível 
falar-se numa educação promotora da cidadania em que ao mesmo 
tempo se pretende ajustar o cidadão ao mundo do trabalho, por uma 
orientação que acima de todo o legitima.” (SARANDY, 2011, p.63). 

 

 Portanto, segundo a lógica dos PCN’s a definição de currículo está mais 

preocupada com as questões de conteúdo do que um currículo que esteja 

ligado às teorias de ensino. O currículo é encarado como uma representação 

da cultura e as disciplinas existem como um recorte cultural, como as áreas da 

cultura. Por isso, é inegável que as novas tecnologias surtam efeito na 

organização do mundo do trabalho, dessa forma, os PCN’s atendem à ideia de 

uma educação que leva em consideração o sentido das tecnologias na vida 

social moderna. Assim, propõem a divisão em habilidades e competências para 

o ensino das disciplinas, Sociologia, por exemplo. As habilidades e 

competências que devem ser promovidas a partir do ensino da Sociologia no 

educando, segundo os PCN’s, estão divididas em: representação e 

comunicação, investigação e compreensão e contextualização sociocultural. 

Os PCN’s propõem que o estudante adquira uma postura crítica e 

reflexiva a partir do modo de pensar sociológico, portanto, a Sociologia teria o 

papel, no Ensino Médio, de compreender e decifrar as relações complexas que 

constituem a realidade social. Vale lembrar que os PCN’s assumem a presença 

das três grandes áreas das Ciências Sociais (Antropologia, Ciência Política e 

Sociologia) na relação de temas e conteúdos que devem ser tratados na 

disciplina Sociologia durante o ensino médio. 

Outro documento importante para pensar a construção do Currículo 

Mínimo de Sociologia é o PCN+ Ensino Médio (Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais), do ano de 2002. 

Diferentemente dos PCN’s, o PCN+ está preocupado em adaptar a realidade 

escolar ao novo público ingressante, é um documento voltado para a classe 

docente e todos os responsáveis pela educação, importa discutir a direção do 

aprendizado no ambiente escolar. 
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Diferentemente da ideia dos PCN’s que encaram o ensino médio como 

uma preparação para o mercado de trabalho ou entrada na vida universitária, 

percebeu-se que o novo público ingressante neste segmento escolar encara o 

ensino médio como a fase final de seus estudos. Dessa forma, a discussão em 

torno de uma nova educação torna-se frequente, educação que esteja 

disponível para promover o diálogo entre as competências gerais e os 

conhecimentos específicos que compõem cada currículo disciplinar.  

O ponto principal do PCN+ que destoa da proposta dos PCN’s diz 

respeito à defesa da interdisciplinaridade de maneira clara. Sendo assim, este 

documento defende que o currículo disciplinar admita características 

interdisciplinares, ressaltando a importância dos projetos pedagógicos, assim 

como a relevância da formação docente para o processo de ensino-

aprendizagem.  

Os PCN+ partem de três conceitos estruturadores para o ensino de 

Sociologia, estes são: cidadania, trabalho e cultura. A partir desses conceitos 

de sustentação, defende-se a ideia de que a Sociologia pode trabalhar com 

inúmeros outros conceitos, temas, discussões e teorias, já que esses são os 

três principais conceitos que determinam a discussão das Ciências Sociais no 

ensino médio. Além do mais, esse documento reconhece a importância dos 

clássicos das Ciências Sociais, Comte, Durkheim, Marx e Weber, para a 

legitimação das metodologias e técnicas de pesquisa que reconhecem a 

Sociologia enquanto ciência. A partir desses três conceitos principais, os PCN+ 

defendem a ideia de que as discussões relativas à Antropologia, Sociologia e 

Ciência Política apareceriam nas aulas de Sociologia, mais que isso, a 

proposta interdisciplinar defende que nesse momento conhecimentos de outras 

áreas, como Economia, Direito e Psicologia também poderiam ser discutidos.  

Os PCN+ preocupam-se em interpretar as habilidades e competências 

que aparecem nos PCN’s, como foi mostrado anteriormente, aqui não cabe 

explicá-las. Mas, demonstra que o documento em questão vai além do que é 

instituído pelos PCN’s. Além de propor uma metodologia específica para a 

Sociologia no ensino médio, metodologia que leva em conta apresentações 

teatrais, mostras fotográficas, apresentação de pesquisas feitas pelos 



 
 

26 
 

estudantes, esse documento propõe uma metodologia de ensino que rompe 

com a metodologia tradicional onde a máxima resume-se a aulas expositivas. 

Por fim, o último documento considerado primordial para a elaboração 

do Currículo de Sociologia são as Orientações Curriculares Nacionais (OCN’s), 

lançadas em 2006. Segundo o texto de apresentação do documento, as OCN’s 

surgiram da interação entre professores e alunos, assim como das equipes que 

constituíam os Sistemas Estaduais de Educação.  

O texto das OCN’s referente à Sociologia inicia-se com um longo debate 

teórico que tenta resgatar o histórico intermitente da Sociologia enquanto uma 

disciplina do ensino médio. Basicamente, as OCN’s defendem a ideia de que o 

papel principal da Sociologia no Ensino Médio consiste na desnaturalização 

dos fenômenos sociais, além do estranhamento que deve ser promovido nos 

estudantes quando se dispuserem a analisar a realidade social a partir do 

ponto de vista sociológico.  

Ao longo do documento, alguns exemplos de desnaturalização e 

estranhamento são explicitados no texto a fim de despertar no professor ideias 

de como executar a Sociologia em sala de aula. As OCN’s alegam que a 

Sociologia deve ser trabalhada a partir de recortes e traduções, isto é, adaptar 

as discussões científicas da Sociologia ao universo do ensino médio. Dessa 

forma, não há a presença de um programa disciplinar apresentado pelas 

OCN’s, isto é, não existe uma sugestão de currículo de Sociologia, apenas uma 

discussão metodológica que propõe recortes de conteúdos, de acordo com 

Sarandy (2011). 

Os três recortes metodológicos principais propostos pelas OCN’s são: 

temas, conceitos e teorias. Ao longo do documento são apresentados os 

pontos positivos e negativos quando se opta por um desses recortes, melhor, 

quando um desses recortes é escolhido como ponto de partida para uma 

determinada aula. Portanto, admite-se que o ideal para trabalhar com temas, 

conceitos e teorias não consiste em partir de um recorte e trazer os outros dois 

como complementos ao principal, mas sim trabalhar com os três de maneira 

equivalente durante uma aula. Porém, as OCN’s reconhecem que esse é o 
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caminho mais difícil, tratar tema, conceito e teoria com a mesma importância 

durante uma aula, usar os três recortes de maneira equânime.  

Ao analisar esses documentos principais que podem ser usados para a 

compreensão do Currículo Mínimo de Sociologia e das propostas curriculares 

da rede particular, são perceptíveis linguagens e abordagens diferentes para o 

ensino da disciplina, em contrapartida, a ideia central é muito semelhante entre 

os três. A ideia de partir de determinados conceitos para o ensino da 

Sociologia, a fim de facilitar a introdução de outros conceitos e teorias, assim 

como da aproximação da Sociologia para o cotidiano, ou a promoção da 

desnaturalização e do estranhamento estão presentes em todos os 

documentos que orientam as propostas curriculares para o ensino de 

Sociologia. Sendo assim, 

 

“(...) há uma relativa convergência entre as propostas de currículos e 
programas de cursos que mais que expressar o resultado de uma 
discussão rigorosa sobre, expressa a ausência dessa discussão e a 
tendência à reprodução dos modelos dos cursos de bacharelado.” 
(SARANDY, 2011, p.66). 

 

 Sob um olhar geral, as propostas curriculares sempre apontam para o 

mesmo apanhado de conteúdos. Embora existam diferenças e semelhanças na 

estrutura dos programas apresentados para a disciplina Sociologia, pouco se 

sabe sobre o que efetivamente acontece com esses conceitos, temas e teorias 

apresentados nesses programas, isto é, a discrepância entre o currículo oficial 

e o currículo real, que é materializado nas salas de aula, é de difícil 

mensuração. Além do mais, os livros didáticos também orientam a prática 

docente em razão dos conteúdos que estão disponíveis nesses materiais. 

Dessa forma, uma “leitura autorizada” é orientada, como cita Sarandy (2011), 

que acordou determinadas obras e autores como conteúdos clássicos e que, 

por isso, são considerados essenciais para o ensino da Sociologia no ensino 

médio, para que seja possível a compreensão da sociedade brasileira.  

 Destarte, é de fácil entendimento que a realidade social é mais profunda 

e complexa do que os instrumentos de compreensão oferecidos pelas teorias. 



 
 

28 
 

Por isso, deve-se levar em consideração que os conteúdos apresentados numa 

proposta curricular não podem ser encarados como um roteiro pronto, sem 

margens para modificações, isto é, não devem tornar-se obrigatórios. Dessa 

forma, o foco do ensino da Sociologia não deve indicar para os conteúdos, mas 

sim para a compreensão da realidade da vida social. É incontestável a 

importância dos conteúdos indicados nas propostas curriculares, porém, não 

devem ser encarados como suficientes para dar conta do entendimento da vida 

social, das relações sociais, porque conceitos nada mais são que 

representações do real.  

 Como já foi dito, a divisão entre conceitos, temas e teorias pode facilitar 

a organização da aula e da compreensão por parte dos educandos. Os 

conteúdos precisam ser mobilizados pelos estudantes, isto é, os conteúdos 

devem fazer sentido dentro da realidade dos estudantes. Para isso, a sugestão 

mais presente em todos os documentos que tratam do ensino da Sociologia no 

ensino médio tem a ver com a aproximação dos conteúdos da Sociologia ao 

universo do estudante, apenas dessa maneira a articulação desses conteúdos 

poderá auxiliar na compreensão que os estudantes têm sobre o mundo social. 

Por conta disso,  

 

“(...) pretendemos que nossos alunos tornem-se falantes competentes 
de modos discursivos elaborados no âmbito das Ciências Sociais, 
capazes de criar sentidos, de pensar criativamente com os novos 
vocabulários apreendidos, de produzir e reelaborar esses 
vocabulários em diálogo com as teorias e os conceitos oferecidos 
pelas Ciências Sociais; capazes, enfim, de imaginação sociológica e 
impulso transformador – das representações, sentidos e instituições.” 
(SARANDY, 2011, p.80). 

 

 É indispensável a participação do professor na construção de um 

currículo disciplinar, principalmente de Sociologia, mesmo que não aconteça de 

forma direta, é importante que o professor esteja atento para a reflexão a partir 

dos objetivos educacionais propostos no documento. Um currículo que não 

leva em consideração as variações regionais e as inúmeras condições das 

escolas brasileiras tende ao fracasso, já que torna ainda mais difícil a tarefa de 

transformá-lo em prática. Ao mesmo tempo, é praticamente impossível 
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considerar um ou vários currículos que consigam abarcar todas as diferenças 

que se encontram em território brasileiro, até mesmo dentro dos estados.  

Por isso, a ideia de que o currículo deve ser pensado no interior de cada 

escola é reforçada. Além do mais, cabe ao professor eleger qual a melhor 

ferramenta metodológica para trabalhar determinados conceitos em 

determinadas séries e turmas. A obrigatoriedade de uma metodologia 

específica pode restringir e paralisar a fluidez das aulas, comprometendo o 

trabalho do professor, motivo que impacta diretamente na compreensão que os 

estudantes terão diante da disciplina e seus conteúdos.  

 

1.3 Debates sobre a criação do Currículo Mínimo de Sociologia 

 

A partir dos documentos que indicaram os caminhos curriculares para o 

ensino da Sociologia inúmeras questões foram criadas e debatidas em cima 

dos conteúdos que são elencados como os principais para a disciplina no 

ensino médio. Além disso, a organização de currículos disciplinares para cada 

estado, a partir dos indicadores dos documentos de referência, tornou-se mais 

frequente.  

Sabe-se que anterior à atual versão do Currículo Mínimo de Sociologia, 

outro Currículo foi elaborado, aliás, este foi o que deu origem ao Currículo 

como está apresentado hoje. A elaboração do Currículo Mínimo tem a ver com 

a crítica situação que a educação do Estado do Rio de Janeiro enfrentava nos 

anos anteriores a 2010. A péssima colocação no ranking do IDEB 2009/2010 

motivou mudanças na Secretaria de Educação, principalmente a partir da 

entrada de um novo secretário de educação que era detentor de um perfil 

totalmente gerencial, de acordo com Pereira e Oliveira (2014). A partir dessa 

modificação de representante, mudanças foram observadas no sentido 

administrativo mais que em termos pedagógicos.  

A questão curricular está diretamente ligada às relações de poder, não 

poderia ser diferente com a elaboração do Currículo Mínimo de Sociologia. 
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Debates acerca de “o que ensinar?”, “a quem ensinar?”, “por que ensinar?”, 

“quem determina os conteúdos?” já fazem parte da discussão em torno do 

currículo, principalmente quando se trata do Currículo Mínimo de Sociologia. 

Porém, a forma como esses debates atingem o entendimento dos conteúdos e 

as relações que tecem essas escolhas são fundamentais para situar o 

Currículo Mínimo de Sociologia dentro do cenário educacional. 

Uma das questões principais em torno do Currículo Mínimo de 

Sociologia é a que diz respeito à sua organização. Sabe-se que o Currículo foi 

elaborado a partir de encontros entre professores/pesquisadores de 

Universidades e professores da rede pública que lecionavam Sociologia. Em 

contrapartida, muito se comenta sobre a falta de participação dos professores 

da rede, que foram selecionados diante de uma análise de currículo, isto é, os 

professores selecionados para participar da elaboração do Currículo Mínimo 

foram considerados os mais “qualificados”, segundo Pereira e Oliveira (2014). 

Além do mais, sob a supervisão de um professor universitário os 

encontros tratavam dos assuntos considerados mais relevantes para a prática 

da Sociologia no ensino médio e, a partir disso, era enquadrado aos moldes 

propostos pela Seeduc-RJ. Moldes que eram definidos de acordo com os 

documentos, que já foram citados anteriormente, que determinam como deve 

ser o ensino da Sociologia no ensino médio. Ainda de acordo com os autores 

citados anteriormente, a participação dos professores da rede pública foi pouco 

expressiva durante a elaboração do Currículo. Um espaço virtual foi aberto na 

página da Seeduc-RJ a fim de recolher contribuições dos professores para a 

construção de um Currículo Mínimo, porém, a taxa de participação foi 

considerada extremamente pequena, de acordo com a pesquisa realizada por 

Pereira e Oliveira. Além do mais, os encontros presenciais também estiveram 

esvaziados, parte desse não comparecimento pode ser explicado devido à 

rotina intensa de trabalho do professor e ao mesmo tempo, existem indícios 

que demonstram a falta de comprometimento e entusiasmo por parte dos 

professores da rede com a criação de um Currículo Mínimo, que não foi bem 

aceito inicialmente.  
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Com a mudança de gestão da secretaria de educação diversas medidas 

foram tomadas em prol de uma possível melhoria do desempenho da educação 

no Estado. Dessa maneira, a elaboração de um Currículo Mínimo foi mais uma 

característica da gestão da época, porém, a forma como se deu o debate 

evidenciou a irrelevância da participação da comunidade escolar como um todo 

na construção de um documento que impacta diretamente a vida escolar e 

social dos estudantes.  

Além da elaboração de um Currículo Mínimo que, teoricamente, contou 

com a participação de professores da rede pública, mas, na realidade, parece 

que essa participação foi quase inexpressiva, o que poderia indicar que o 

Currículo foi elaborado de cima pra baixo, imposto de acordo com 

determinadas perspectivas acadêmicas. A criação de instrumentos reguladores 

para fazer com que o Currículo fosse cumprido foi mais um dos aspectos que 

gerou certo tipo de rejeição entre os professores do ensino médio. A seguir, um 

trecho de uma Resolução SEEDUC n⁰ 4.866 de 14 de fevereiro de 2013,  

 

Art. 4º - Fica instituído um modelo para acompanhamento do 
cumprimento do Currículo Mínimo, a fim de garantir sua efetiva 
implantação e possibilitar às unidades escolares o acompanhamento 
do progresso da aprendizagem dos alunos, corrigidos os desvios 
identificados ao longo do ano letivo:  
I- Compete aos professores regentes declarar bimestralmente, no 
sistema Conexão Educação, as habilidades e competências 
desenvolvidas em suas turmas de suas respectivas disciplinas bem 
como inserir observações sobre os ajustes acerca da utilização do 
Currículo Mínimo;  

II- Compete à Equipe de Gestão e de Coordenação Pedagógica das 
escolas e/ou ao IGT – Integrante do grupo de trabalho da unidade 
escolar – verificar as informações sobre o cumprimento do Currículo 
Mínimo, junto aos professores regentes da unidade escolar.  
 
Art. 5º - Fica instituído um modelo de Plano de Curso Anual (anexo) 
para a utilização por todos os professores regentes em turmas de 
Educação Básica da Rede Estadual de Ensino, a fim de auxiliar o seu 
acompanhamento do cumprimento do Currículo Mínimo.  
I- Compete aos Gestores, Coordenadores Pedagógicos e/ou IGT’s 
checar o Plano de Curso Anual de todos os professores regentes da 
unidade escolar bimestralmente.  
 

Os artigos acima demonstram com clareza os mecanismos utilizados 

para coagir o professor ao cumprimento integral do Currículo Mínimo, uma 

forma de validar uma política considerada autoritária por grande parte dos 
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professores que discordaram da maneira como foi elaborado e implementado o 

Currículo Mínimo no cotidiano escolar. Consequentemente, os professores 

foram obrigados a lançar no sistema um programa de curso que indica o 

cumprimento total do Currículo Mínimo, embora isso não tenha acontecido 

efetivamente na prática. Isto é,  

 

“(...) Vale considerar ainda, que o que é lançado nos diários físicos ou 
virtuais, pode não expressar o que efetiva ou exatamente foi feito ou 
aconteceu em sala. Num contexto em que se vive sob o tacão de um 
controle intimidador e impositivo, burlar ou o escamotear podem 
constituir-se em táticas (CERTEAU, 1994) legítimas de ação, 
resistência e oposição ao poder autoritário.” (PEREIRA E OLIVEIRA, 
2014, 1677).  

 

Portanto, a forma de controle encontrada pela Seeduc-RJ para monitorar 

o cumprimento do Currículo Mínimo não pode ser considerada eficaz, já que é 

sabido que existem maneiras de burlar este sistema, apenas relatando algo 

que, não necessariamente, aconteceu durante as aulas, isto é, o cumprimento 

efetivo e integral do Currículo Mínimo. Até porque o currículo naturalmente é 

difícil de ser medido, é subjetivo avaliar se houve ou não o cumprimento de um 

currículo, já que o currículo materializa-se nas práticas de sala de aula, torna-

se real a partir da transposição didática, das discussões geradas em sala de 

aula, do perfil dos estudantes e dos professores e, principalmente, pelo 

enfoque trazido pelo professor sobre determinado conteúdo. Portanto, 

 

“(...) os currículos se produzem como uma rede de significados 
presente na interação concreta, em ato, praticada, entre professores 
e alunos, (...). Eles são, por isso, criados e recriados cotidianamente, 
modificando temas e conteúdos, abordagens e possibilidades de 
compreensão dos mesmos.” (PEREIRA E OLIVEIRA, 2014, 1678).  

 

 Outra consideração importante sobre o debate a respeito do Currículo 

Mínimo tem a ver com a quantidade de conteúdos obrigatórios para o ensino 

da Sociologia no ensino médio, tratando-se de uma disciplina que inicialmente 

contava com apenas um tempo de aula nas séries de ensino médio, exceto nas 

turmas de terceiro ano que tinham direito a dois tempos de Sociologia (que 
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apenas recentemente conquistou o direito a dois tempos nas turmas de 

primeiro ano, mas, de qualquer forma só conta com um tempo de aula no 

segundo ano) as críticas dos professores em relação ao pouco tempo de aula 

para a obrigatoriedade de muito conteúdo sempre foram frequentes. Dessa 

forma, o Currículo Mínimo, de acordo com Pereira e Oliveira (2014), assume o 

caráter de currículo máximo devido a falta de tempo para executá-lo em sala de 

aula. 

 Sendo assim, embora seja encarado como um indicador do caminho, o 

Currículo pode restringir a autonomia do professor em sala de aula, já que a 

preocupação em cumprir o conteúdo mínimo obrigatório transforma-se numa 

obrigação, possivelmente fazendo com que o professor abra de mão de 

metodologias não tradicionais, ou de temas e conteúdos que não estejam 

expostos no Currículo Mínimo. Quando o professor assume a responsabilidade 

de trabalhar com conteúdos que não estejam expressamente indicados no 

Currículo Mínimo, assume também a ciência de não cumprimento do Currículo. 

Certamente, a linha é tênue entre essas situações e depende, quase que 

exclusivamente, do bom senso do docente frente determinada situação 

vivenciada na vida em sociedade (fatos que merecem destaque numa aula de 

Sociologia, mas que não necessariamente estão indicados no Currículo para o 

momento específico do ano letivo, por exemplo) ou, também, situações que 

acontecem dentro da sala de aula, demandadas pelos estudantes.  

Contudo, percebem-se inúmeras críticas à elaboração do Currículo 

Mínimo de Sociologia, que teria se consolidado como uma política autoritária 

que não levou em consideração a opinião dos professores da rede, não 

somente na questão dos conteúdos, mas principalmente sobre o 

questionamento de que se realmente era esse o caminho que levaria a um 

salto na qualidade da educação. Dessa forma, maneiras de burlar o 

cumprimento integral do Currículo Mínimo tornaram-se frequentes, portanto, 

não se pode dizer sobre uma verdadeira eficácia do Currículo Mínimo, já que o 

que é declarado pelos professores nos ambientes virtuais ou nos diários não 

necessariamente corresponde à realidade da sala de aula. Os mecanismos de 

controle do cumprimento de um currículo são imprecisos, visto que controlar o 

cumprimento de um currículo é um ato subjetivo e de livres interpretações.  
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Além do mais, a dificuldade em mensurar o cumprimento do Currículo de 

Sociologia na rede estadual é tão grande quanto na rede privada. Sendo assim, 

embora o currículo oficial, isto é, o documento que institui os conteúdos 

mínimos e obrigatórios, não seja o mesmo para escolas públicas e privadas, a 

concretização do currículo de Sociologia, currículo real, acontece de maneira 

peculiar em cada contexto. No próximo capítulo será discutida a questão que 

envolve a diferença entre currículo oficial e currículo real, para dar conta de 

compreender as características envolvidas na aplicabilidade do Currículo de 

Sociologia em escolas públicas e privadas, no município de Campos dos 

Goytacazes, de acordo com a percepção de professores envolvidos nesse 

processo.  
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Capítulo 2 

O real currículo  

 

A construção de um currículo baseia-se principalmente na seleção de 

conteúdos. Os questionamentos relacionados ao “o que ensinar?”, “quais 

conhecimentos são importantes?” sempre constituíram a discussão central das 

teorias do currículo e demais temas que envolvem os debates sobre educação 

e ensino. É certo que a questão da seleção de conteúdos está diretamente 

ligada ao poder, e, consequentemente, à ausência do mesmo. Isto é, os grupos 

que detêm o poder, seja econômico, político e ideológico, são responsáveis por 

determinar os conhecimentos que devem compor determinado currículo, 

(APPLE, 1995). Dessa forma, historicamente os currículos foram construídos 

em cima das demandas da classe dominante, os conteúdos que compõem os 

currículos são os considerados válidos e necessários de acordo com essa 

limitada parcela da sociedade. 

Como já foi mostrado anteriormente, a idealização e construção do 

Currículo Mínimo de Sociologia gerou desaprovação por grande parte da 

classe docente que estava envolvida no processo de ensino-aprendizagem 

relacionado à disciplina. Autores, como Pereira e Oliveira (2014), revelam que 

o processo de construção do Currículo Mínimo tornou-se excludente ao não 

considerar a participação de professores de ensino médio que não tinham uma 

formação acadêmica mais sofisticada, ou quando marcavam reuniões gerais 

em horários inconvenientes para os professores da rede estadual, além de não 

considerar a participação da comunidade e famílias dos educandos no 

processo de construção do documento em questão. Por isso, é claramente 

perceptível o quanto o Currículo Mínimo de Sociologia está ligado às questões 

de poder, é um documento pensado principalmente por professores 

universitários e uma pequena parcela de professores da rede que possuíam 

formação acadêmica além do curso de graduação. Assim como, as propostas 

curriculares que embasam o ensino da Sociologia na rede privada também 

foram elaboradas a partir de relações de poder. De acordo com Apple: 
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“Os educadores vêm testemunhando um colossal esforço – que não se 
tem mostrado exatamente malsucedido – de exportação, para as 
escolas, da crise econômica e de relações de autoridade que afeta as 
práticas e políticas de grupos dominantes. Se as escolas, seus 
professores e seus currículos fossem mais rigidamente controlados, 
mais estreitamente vinculados às necessidades das empresas e das 
indústrias, mais tecnicamente orientados e mais fundamentados nos 
valores tradicionais e nas normas e regulamentos dos locais de 
trabalho, então, os problemas de aproveitamento escolar, de 
desemprego, de competitividade econômica internacional, de 
deterioração das áreas centrais das grandes cidades etc. 
desapareceriam quase por completo, assim querem-nos convencer. 
Previ um rápido recrudescimento dessas tendências conservadoras 
quando escrevi Ideologia e Currículo. Mas, embora qualquer autor ou 
autora goste de ver confirmadas suas previsões, não é com nenhuma 
alegria que constato tal fato, pois a restauração conservadora que está 
por trás dele vem exercendo trágicos efeitos sobre muitas pessoas, 
não só nos Estados Unidos, como em outros países também.” (APPLE 
apud MOREIRA E SILVA, 1995, p.40). 

 

O Currículo Mínimo de Sociologia foi dado, entretanto, como um 

caminho a ser seguido pelos professores durante o ano letivo e o consequente 

planejamento de suas aulas. Embora, o texto de introdução ao documento 

permita que os professores façam alterações e elejam os conteúdos 

adequados às aulas e turmas, na prática, como já foi mencionado, surgiram 

inúmeros mecanismos de controle do cumprimento efetivo do Currículo 

Mínimo. Sabe-se que estes mecanismos muitas das vezes são burlados pelos 

professores, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, quando 

declaram terem cumprido totalmente as recomendações do Currículo, mas, em 

contrapartida, o trabalho em sala de aula não necessariamente equivale às 

questões levantadas pelo Currículo, ou, às vezes, não seguem a ordem das 

especificações e daí por diante. Dessa forma, é comum que os professores 

oficialmente afirmem o cumprimento exato do Currículo de Sociologia, quando, 

na prática, a realidade é diferente. É a partir dessa divergência entre o dito e o 

feito que se constrói a discussão acerca do currículo oficial (formal) e currículo 

real. 

Segundo Pedra (1997), uma das compreensões sobre o que é o 

currículo tem a ver com a interpretação conferida por teóricos ao termo, por 

exemplo, de acordo com o autor, para Dewey, o currículo era entendido como 

algo dado para o professor, enquanto para Bobbitt o currículo era algo 

oferecido ao aluno. A partir dessas simples diferenciações, é perceptível a 
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mudança de significado do currículo entre as duas partes principais do 

processo de ensino-aprendizagem do meio escolar, professores e educandos 

Dessa forma, o termo “currículo” revela uma polissemia, de acordo com Pedra:  

“O valor dos conhecimentos sistematizados no currículo, afirma 
Dewey, ‘está na possibilidade, que dá ao educador, de determinar o 
ambiente, o meio necessário à criança, e, assim, dirigir indiretamente 
a sua atividade mental’ (1978, pp.61-62). Ou seja, os conteúdos 
curriculares são, antes de tudo, sinalizações, ‘para mostrar ao mestre 
quais são os caminhos abertos à criança’. Currículo, diz Bobbitt 
(1971, p.43), ‘é aquele conjunto ou série de coisas que as crianças e 
os jovens devem fazer e experimentar a fim de desenvolver 
habilidades que os capacitem a decidir assuntos da vida adulta’.” 
(PEDRA, 1997, p.30) 

 

 A questão polissêmica informada pelo autor não tem a ver com certa 

obscuridade do termo, pelo contrário, a polissemia do termo “currículo” está 

ligada às diversas significações e interpretações de inúmeros autores e 

correntes teóricas. Isto é, de acordo com Pedra (1997), os múltiplos 

significados conferidos ao currículo têm a ver mais com uma questão de 

perspectiva, que pode levar em conta a experiência, a organização curricular, o 

conteúdo, as atividades, entre outros aspectos, do que a polissemia 

propriamente dita. Portanto, o currículo pode ser pensado a partir de seus 

resultados, que são obtidos em decorrência do processo de ensino-

aprendizagem, de suas experiências, que são dependentes e controladas pela 

escola, e/ou de seus princípios, que levam em consideração uma proposta de 

educação. 

 O pensamento curricular em dado momento foi tido como esgotado, isto 

é, os teóricos já não conseguiam mais promover novos debates e significados 

acerca do currículo. A partir do movimento “reconceptualista” da década de 

1970 esses apontamentos à morte dos estudos sobre o currículo 

desapareceram, o movimento trouxe para o debate curricular abordagens 

fenomenológicas, neomarxistas e existenciais. Deste modo, o currículo ganhou 

ainda mais significados e representações, pode ser visto como um apanhado 

de conhecimentos válidos e necessários durante a vida escolar ou um conjunto 

de experiências que a escola deve proporcionar aos alunos, entre outras 

interpretações, segundo Pedra (1997). 



 
 

38 
 

 De acordo com essas inúmeras compreensões a respeito do que é o 

currículo, a escolha por apenas um significado limita enormemente a 

compreensão do currículo num sentido mais amplo dentro da vivência escolar e 

das disputas políticas e ideológicas por poder na sociedade. Sendo assim, o 

currículo deve ser encarado como um emaranhado de significados que se 

completam e dão o tom sobre o que é, efetivamente, o currículo. Mas, mesmo 

assim, essas representações do currículo ainda não conseguem mensurar toda 

sua importância e serventia para os processos educacionais e vivência social. 

Resumidamente, o currículo pode ser compreendido como o documento escrito 

que dita conteúdos básicos e obrigatórios para uma determinada disciplina, ou 

como as práticas que acontecem em sala de aula e dependem, quase que 

exclusivamente, da relação professor-aluno. Segundo Moreira e Candau,  

“À palavra currículo associam-se distintas concepções, que derivam 
dos diversos modos como a educação é concebida historicamente, 
bem como das influências teóricas que a afetam e se fazem 
hegemônicas em um dado momento. Diferentes fatores 
socioeconômicos, políticos e culturais contribuem, assim, para que 
currículo venha a ser entendido como: (a) os conteúdos a serem 
ensinados e aprendidos; (b) as experiências de aprendizagem 
escolares a serem vividas pelos alunos;  (c) os planos pedagógicos 
elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais; (d) os 
objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; (e) os 
processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos 
procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização.” 
(MOREIRA E CANDAU, 2007, p. 17 e 18) 

 

 De fato, o currículo é um termo que admite várias significações e que 

pode ser considerado de acordo com a discussão em que está inserido. Tomar 

uma única definição como correta seria uma perda para a discussão acerca 

das questões curriculares, porém, neste trabalho o currículo será encarado 

como:  

“(...) as experiências escolares que se desdobram em torno do 
conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a 
construção das identidades de nossos/as estudantes. Currículo 
associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos 
desenvolvidos com intenções educativas.” (MOREIRA E CANDAU, 
2007, p. 18). 

 

 Mais que isso, o currículo neste trabalho é encarado como o cotidiano da 

sala de aula no contexto em questão, aulas de Sociologia em escolas públicas 



 
 

39 
 

e privadas, no município de Campos dos Goytacazes. Embora a análise sobre 

o currículo escrito seja primordial para a discussão das diferenças e 

semelhanças desses cenários, as práticas e relações que são desenvolvidas 

em sala de aula são capazes de desvendar ainda mais sobre o caráter do 

Currículo de Sociologia em comparação ao que um documento oficial tenta 

mostrar e instituir.  

Certamente, quando se pensa em Currículo Mínimo ou, mais 

especificamente, em Currículo de Sociologia os pensamentos vão ao encontro 

de um documento instituído legalmente que determina quais são os conteúdos 

mínimos e obrigatórios para a disciplina de Sociologia no ensino médio. Porém, 

é perceptível que a representação do Currículo não se encerra aí, pelo 

contrário, a delimitação de conteúdos e objetivos que devem ser comuns a 

todos os alunos de ensino médio apenas inicia um processo individual e 

detalhado que é tecido na relação professor-aluno e impacta diretamente os 

meios sociais em que estes sujeitos estão inseridos.  

O currículo é um reflexo da cultura, como já foi dito alhures, por isso, os 

conteúdos indicados no currículo escrito têm ligação direta à organização da 

sociedade, e principalmente, ao que é considerado relevante e necessário para 

o ensino de Sociologia, segundo os idealizadores deste documento.  

Qualquer currículo traz a marca da cultura na qual foi produzido. Por 
tal razão é que se pode entender que no currículo estão contidos 
mais que os conteúdos que constituem as disciplinas. O currículo 
também abriga as concepções de vida social e as relações sociais 
que animam aquela cultura. (...) A educação teria, por isso mesmo, 
uma finalidade conservadora: moldar os indivíduos à imagem que a 
cultura estabelece para seus membros. (PEDRA, 1997, p.45-46).  

 

 Consequentemente, assim como o currículo escrito reflete a organização 

social e cultural, a fim de reproduzir determinados comportamentos no 

ambiente escolar, o currículo como “prática” também leva em consideração 

valores e formas de organizar o pensamento que são comuns a uma 

sociedade. Mais especificamente, o currículo que acontece na prática leva em 

consideração questões individuais de cada professor ou organização escolar, 

que, na maioria das vezes, não estão expressos nos documentos que instituem 
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conteúdos, mas acontecem de maneira sutil e, em muitos casos, são mais 

persuasivos que os próprios conteúdos disciplinares.  

 Trata-se do chamado currículo oculto, que envolve, dominantemente, 
atitudes e valores transmitidos, subliminarmente, pelas relações 
sociais e pelas rotinas do cotidiano escolar. Fazem parte do currículo 
oculto, assim, rituais e práticas, relações hierárquicas, regras e 
procedimentos, modos de organizar o espaço e o tempo na escola, 
modos de distribuir os alunos por grupamentos e turmas, mensagens 
implícitas nas falas dos(as) professores(as) e nos livros didáticos. 
(MOREIRA e CANDAU, 2007, p.18). 

 

 As peculiaridades do currículo oculto caminham lado a lado com a 

efetiva prática do Currículo na sala de aula. Aqui, serão analisadas as falas de 

professores que descrevem suas práticas, como as relações com alunos, 

coordenação, outros professores e com o Currículo de Sociologia. Certamente, 

não deve ser desconsiderado o currículo oculto, aquele que não está expresso 

em documentos, mas acontece de acordo com a linguagem utilizada, os 

valores evocados durante o processo de ensino-aprendizagem, as maneiras de 

abordagem de determinado conteúdo. Porém, o foco deste trabalho tem a ver 

com o que foi elucidado pelos professores entrevistados, a maneira que lidam 

com o Currículo, como determinam qual conteúdo tem prioridade nas aulas, 

neste momento, o currículo oculto já pode ser desvendado. Mas, mais que isso, 

o foco é a aplicação do Currículo de Sociologia, seja ele o Currículo Mínimo 

Estadual ou o Currículo selecionado por cada instituição privada, e as 

diferenças entre ambientes escolares públicos e privados.   

 Portanto, a relação entre currículo e cultura é fundamental para a 

compreensão do que é considerado válido e está instituído oficialmente e o que 

acontece, efetivamente, no cotidiano da sala de aula. A figura do professor 

historicamente esteve associada a uma posição de autoridade em relação ao 

aluno, sendo assim, a representação do professor diante do aluno ocupa uma 

posição hierárquica que lhe confere inúmeros privilégios, assim como deveres. 

Em contrapartida, o professor não passa de um intermediador entre o Estado e 

os jovens que estão sendo educados nos padrões impostos pelo próprio 

Estado e as camadas sociais distintas. Segundo Pedra (1997, p.47), “o 

professor atua em nome do Estado e é o legítimo representante da cultura no 
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interior da instituição escolar.” Por isso, o professor exerce autoridade sobre o 

aluno.  

 

2.1. A figura do professor e o currículo real 

 

 A figura do professor está diretamente associada à prática do currículo 

em sala de aula, isto é, ao real currículo que acontece no cotidiano de uma 

determinada disciplina. O professor recebe um documento oficial que institui 

quais são os conteúdos obrigatórios a serem trabalhados em sala de aula e, 

consequentemente, a ordem que será abordada. Porém, depende do professor 

transformar um apanhado de conteúdos em conhecimento prático que pode ser 

traduzido para a linguagem de seus alunos e ao contexto em que estão 

inseridos. Por isso, de acordo com Perrenoud “(...) para ensinar, o professor 

converte o plano de estudos em lições, em exercícios, em atividades, em 

situações de aprendizagem.” (1995, p.41). 

 As representações sobre o currículo entre os professores entrevistados 

nessa pesquisa acontecem de forma muito tênue entre o Currículo Mínimo, 

instituído pela Secretaria de Educação ou pelos sistemas de ensino adotados 

pelas escolas particulares, ou pelo currículo que acontece dentro de sala de 

aula, o que acontece de verdade. Então,  

“(...) Mas a que currículo se referem então os professores? Ao 
currículo formal, aos objetivos gerais mencionados nas leis ou nos 
preâmbulos do plano de estudos ou ao currículo real, àquele que foi 
efetivamente ensinado ou estudado na aula?” (PERRENOUD, 1995, 
p.41). 

 

 A questão acima fez parte da reflexão que embasou esta pesquisa, 

quando perguntados sobre a aplicabilidade do Currículo de Sociologia em sala 

de aula, os professores iniciavam as falas voltando-se ao documento escrito, 

porém, não conseguiam desmembrar a efetiva prática da sala de aula. 

Certamente, porque o Currículo toma forma, torna-se real a partir do cotidiano, 

da interação professor-aluno, da socialização entre os sujeitos envolvidos 
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nesse processo. De qualquer modo, a análise detalhada das entrevistas será 

discutida no próximo capítulo. 

 A cultura escolar tem a ver diretamente com o sucesso escolar, por 

muitas vezes o sucesso escolar é associado a um currículo completo, ou que 

privilegia determinados temas e conteúdos em detrimento de outros. Em 

contrapartida, o sucesso escolar, verdadeiramente, pode ter mais a ver com o 

currículo real do que um currículo formal. Sendo assim, segue a diferenciação 

entre currículo real e formal, de acordo com Perrenoud:  

“O currículo formal se permite um certo controlo sobre o ensino, ao 
mesmo tempo externo e interno, em relação à escola, é demasiado 
bago e abstracto para orientar quotidianamente a prática pedagógica 
e a avaliação. A cultura que deve ser corretamente ensinada e 
avaliada na aula é apenas balizada pelo currículo formal. Este apenas 
fornece uma trama, a partir do qual os professores devem elaborar 
um tecido serrado de noções, esquemas, informações, métodos, 
códigos, regras que vão tentar transmitir. Para passar da trama ao 
tecido, o professor realiza um trabalho permanente de reinvenção, de 
explicação, de ilustração, de realização de concretização do currículo 
formal.” (PERRENOUD, 1995, p.42-43). 

 

 Dessa forma, a “concretização do currículo”, para Perrenoud (1995) tem 

a ver com a efetivação do currículo real, as metodologias que são utilizadas 

pelo professor, a linguagem evocada durante a aula, a percepção de quem são 

os educandos presentes naquela aula e qual a maneira de traduzir um currículo 

formal, escrito, em um currículo real que se ensina e aprende. Por isso, o 

currículo real depende boa parte da formação do professor, de como foi 

preparado para interpretar o currículo formal, da mesma maneira que depende 

do professor como indivíduo, sua relação com a cultura no qual está inserido, a 

capacidade de ensinar e avaliar, isto é, o currículo real tem a ver com a 

formação pedagógica e a escolarização geral do professor, de acordo com 

Perrenoud (1995). 

 Dessa forma, “o professor mobiliza o que sabe para dar forma e 

subsistência ao currículo real” (PERRENOUD, 1995, p.43). Isto é, a cultura 

escolar que é ministrada no cotidiano das escolas é inventada e reinventada a 

partir da elaboração e das atividades da aula, para dar conta desse dia-a-dia. 

Daí surge outro ponto importante para a discussão do currículo real e o ofício 

docente, quando o professor opta por metodologias próprias e que fogem do 
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tradicional deve ter em mente a complexidade desta tarefa, conforme o 

professor afasta-se da didática tradicionalmente difundida, por exemplo, as 

aulas expositivas, e escolhe uma metodologia mais dinâmica, arrojada e 

criativa deve estar preparado para imprevistos, além de difícil aceitação por 

parte dos educandos, seus familiares e a coordenação responsável pela 

escola. Em contrapartida, quando o professor abre mão de arriscar-se e 

prioriza e escolhe apenas as metodologias mais tradicionais, afasta-se de 

novas formas de recriação.  

 Por isso, embora o currículo formal seja o mesmo para todos os 

professores que ministram determinada disciplina, o currículo real, não 

acontecerá da mesma forma em todas as séries e turmas, porque a postura do 

professor, sua formação e a escolha por metodologias específicas influencia 

diretamente na maneira como será materializado determinado currículo, além, 

obviamente do contexto social, de classes, geográfico, entre outras 

circunstâncias que ajudam a determinar como será concretizado determinado 

currículo. Até porque, os professores, querendo ou não, também selecionam 

conteúdos, ou pelo menos, a ênfase que darão para determinados temas e não 

outros essa preferência ou distinção entre conteúdos é próprio de cada 

professor, tem a ver com seus valores, formação, postura política e ideológica, 

principalmente quando se trata de professores que lecionam Sociologia, 

disciplina caracterizada por sua natureza reflexiva e que está disposta a 

desconstruir certos padrões, além de promover a desnaturalização. 

Simultaneamente com as escolhas e preferências dos professores, a 

coordenação escolar tem o papel de verificar de que forma este trabalho é 

realizado, isto é, 

“A administração escolar espera que os professores não se afastem 
dos programas, que sigam, pelo menos, em parte, as metodologias 
oficiais, que utilizem os meios de ensino postos à sua disposição. E 
ainda que excluam um ou outro, de forma mais ou menos discreta, 
terão de seguir a maioria das instruções oficiais para justificarem a 
dotação da turma e para assegurarem uma certa homogeneidade dos 
conteúdos e das normas do sucesso escolar. Ligeiras escapadelas 
fora do programa são toleradas; além disso, muitas vezes passam 
despercebidas. Contudo, os grandes desvios são proscritos, 
principalmente quando o professor deixa na sombra componentes do 
currículo formal considerados essenciais pela autoridade escolar ou, 
pelo contrário, quando introduz no seu ensino conteúdos estranhos 
ao currículo prescrito; (...).” (PERRENOUD, 1995, p.44) 
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 Por isso, os mecanismos de controle acerca do cumprimento do 

currículo cada vez mais são utilizados pelas coordenações, ou, no caso das 

escolas públicas, inclusive pela própria Secretaria de Educação. Contudo, 

atualmente, as novas teorias da Psicopedagogia e Psicologia da Aprendizagem 

conferem ao educando o papel central do processo de ensino-aprendizagem, 

não mais o professor é o ator principal dessa relação, mas sim, o aluno, o que 

aprende. Isto quer dizer que a figura do professor como um mero “transmissor” 

de conhecimento vem sendo desconstruída ao longo dos anos, Perrenoud 

(1995), o conhecimento passa a ser construído a partir do processo de ensino-

aprendizagem e não mais transferido do professor, o mestre, ao aluno, o que já 

foi considerado como um ser sem luz. Dessa forma, o professor tem a tarefa de 

criar um espaço propício para a aprendizagem e os mecanismos que farão isso 

possível. 

 Sendo assim, o currículo real é uma interpretação do currículo formal a 

partir de sua conversão deste emaranhado de conteúdos obrigatórios num 

coletivo de experiências que serão construídas juntamente com os alunos a fim 

de materializar o currículo oficial. Nas palavras do autor:  

“A nossa insistência sobre as práticas, sobre o trabalho escolar, 
pretende principalmente sublinhar que o currículo real, tal como nós o 
entendemos aqui, não é apenas uma interpretação mais ou menos 
ortodoxa do currículo formal, mas uma transposição pragmática deste 
último. Por outras palavras, currículo formal e currículo real não são 
da mesma natureza. O currículo formal é uma imagem da cultura 
digna de ser transmitida, com o recorte, a codificação e a 
formalização correspondente a esta intenção didáctica; o currículo 
real é um conjunto de experiências, de tarefas, de atividades que 
geram ou que se pressupõe que gerem aprendizados.” 
(PERRENOUD, 1995, p.51). 

 

 Todavia, os professores que preparam suas aulas, seguindo o currículo 

formal, mas pensando em formas de consumar esses conteúdos de acordo 

com o perfil das turmas e alunos, não podem deixar de lado as ameaças e 

riscos de não conseguirem efetivar seus planejamentos, devido inúmeros 

motivos. O trabalho do professor está intimamente ligado aos sujeitos que 

ocupam as posições de alunos no momento de suas aulas.  
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“Antecipadamente o professor sabe que deverá adaptar-se ao ritmo 
de trabalho dos alunos e tirar partido daquilo que eles propuserem. 
Mas a estas incógnitas juntam-se muitas outras: pode ser que os 
alunos tenham sido confrontados com uma situação muito 
semelhante no ano anterior e não manifestem nenhum interesse pelo 
assunto; talvez o problema venha a ser demasiado complicado para 
um grande número de alunos e, nesse caso, ter-se-á de renunciar ao 
trabalho em subgrupos; talvez os alunos estejam demasiado agitados 
para participarem disciplinadamente na apresentação e discussão 
geral; talvez uma interrupção imprevista venha a obrigar a reorganizar 
a atividade.” (PERRENOUD, 1995, p.52). 

 

 Todos os fatores citados acima têm a ver com os imponderáveis do 

cotidiano de um professor e que podem modificar todo o planejamento de curso 

e das aulas, como já foi bastante discutido anteriormente, o trabalho docente 

baseia-se no perfil dos sujeitos que são os educandos do processo de ensino-

aprendizagem. Sendo assim, além de todas essas questões demonstradas 

anteriormente, o perfil dos educandos é fortemente refletido pelas instituições 

escolares que frequentam, a maior diferença dá-se entre as escolas públicas e 

privadas. 

 

2.2. Escola Pública x Escola Privada 

 

 As diferenças e discordâncias entre escolas públicas e privadas são, 

historicamente, conhecidas pelos autores que se dispõem a analisar esse 

conflito. Inicialmente, no Brasil, a Igreja era responsável pela educação dos 

cidadãos, antes disso, o papel catequizador da Igreja já era conhecido. A partir 

do momento em que as escolas, o papel de educar, foram vistos como dever 

do Estado, concomitantemente surgiram os desacordos, e a iniciativa privada, 

representada, agora, pela Igreja, tentou mais uma vez a legitimação do ensino 

nos moldes religiosos e particular.  

 A discussão, na Câmara, sobre a questão das diretrizes e bases findou-

se em junho de 1959, tendo como representação a Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara Federal, segundo Buffa (1979). Um dos principais debates 

promovidos tinha a ver com a questão da democratização do ensino no Brasil, 

que gerava a possibilidade da privatização da educação, discussão que gerou 
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inúmeros pontos de vista, tanto opiniões a favor à privatização do ensino, 

quanto aos que sempre se opuseram à ideia de um ensino pago.  

 Algumas campanhas e Convenções foram organizadas em favor do 

ensino público, a partir da visão dos envolvidos na época é possível 

compreender o conflito histórico travado entre os defensores da escola 

exclusivamente pública e os que acreditavam que a escola privada seria uma 

boa alternativa para a melhoria da educação no Brasil. Um dos eventos mais 

marcantes desse movimento foi a I Convenção Estadual em Defesa da Escola 

Pública, no Estado de São Paulo, realizada em 4 de maio de 1960. 

O Prof. Almeida Júnior na sua comunicação afirmou que: ‘um dos 
males mais sérios, decorrentes da eventual entrega do programa de 
expansão da rede escolar à iniciativa particular, seria a 
impossibilidade em que ficaria o poder público de disciplinar aquela 
expansão através da elaboração de planos periódicos. O ritmo na 
criação das escolas, a distribuição equitativa de tais escolas segundo 
as necessidades regionais, a escala de prioridade dos diferentes 
ramos escolares – tudo isso se tornaria desordenado e anárquico, 
pois o que entraria a vigorar seria o interesse, senão o capricho e os 
preconceitos dos indivíduos ou das entidades privadas. (BUFFA, 
1979, 57). 

 

 Inúmeras outras críticas surgiram em relação à democratização do 

ensino, proposta na época, que levava em conta o ensino privado como 

facilitador desse processo. Segundo Buffa (1979), o professor Florestan 

Fernandes evidenciou o fato de que democratizar o ensino não depende 

exclusivamente de um maior número de escolas para que pudessem dar conta 

de mais educandos, a expansão do número de escolas no Brasil foi o que 

significou a democratização do ensino, sem alterar o modelo elitista que 

sempre orientou os moldes educacionais.  

 Outro autor e teórico que se manifestou a favor do ensino público foi o 

sociólogo Fernando Henrique Cardoso, de acordo com Buffa (1979), para 

Fernando Henrique a escola pública é a escola que tem capacidade de realizar 

um ofício importante em favor do desenvolvimento econômico do país. Para 

Buffa, em 1979:  

O que se impõe em termos de educação brasileira é a urgente 
necessidade de democratização do ensino, tanto no aspecto 
quantitativo – expansão da rede escolar, como no qualitativo – 
modificações no conteúdo do ensino e no próprio padrão de 
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organização da escola, a fim de que ‘cada vez maior número de 
pessoas possa dispor dos conhecimentos seguros necessários para 
que cada qual se coloque na sociedade em moldes que permitam 
usufruir efetivamente do progresso que está ajudando a construir’. 
(BUFFA, 1979, p.59). 

 

 Percebe-se que, embora anos já tenham passado desde a publicação do 

trecho citado acima, o discurso favorável à educação, democratização do 

ensino e escolas públicas ainda permanece muito forte e presente nas atuais 

discussões em torno do rumo da educação brasileira. O discurso citado por 

Buffa (1979) de Fernando Henrique Cardoso chega a mencionar que a 

educação no Brasil poderia tornar-se excelente para alguns, com escolas de 

alto nível, porém, sustentadas pelo crescimento constante do número de 

analfabetos no país. Essa afirmação pode ser avaliada nos dias atuais, é 

perceptível, através da realidade escolar, a facilidade de encontrar escolas de 

alto nível, particulares, enquanto a fragilidade da escola pública aumenta a 

cada dia.  

 Para o professor João Eduardo Villalobos, de acordo com Buffa (1979), 

a ideia de promover a liberdade de ensino está associada a uma forma de luta 

contra as escolas públicas, por parte dos defensores do projeto citado 

anteriormente, dessa forma facilitaria a criação de novas escolas, ao mesmo 

tempo dificultaria a expansão das escolas públicas. 

 

 Mas os defensores das escolas particulares, principalmente das 
confessionais, ‘falam em liberdade de ensino para mascarar seus 
reais propósitos de criar o tipo de escola onde o ensino 
verdadeiramente livre seja substituído pelo ensino autoritário’. Tal 
lema, ‘liberdade de ensino’, só é empregado onde tais instituições já 
não mais possuem por intermédio da educação o monopólio das 
consciências ou estão em vias de perdê-lo’. (BUFFA, 1979, p.60). 

 

 Muitos foram os teóricos e professores que se manifestaram contra a 

democratização do ensino que facilitava a educação privada. Para alguns, 

como Almeida Júnior, Fernando de Azevedo e João Villalobos, a escola pública 

é concebida como um progresso do século XXI, que tinha a ver com as 

condições político-econômico-sociais, que foram sinalizadas pela consolidação 

da burguesia industrial, segundo Buffa (1979), por isso, esses autores 
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pensavam que a partir do momento em que os Estados começaram a se 

preocupar com a manutenção da educação, ao invés de entregar essa tarefa à 

Igreja, “a história do ensino nos tempos modernos [tornou-se] a história de sua 

conversão em ensino público” (BUFFA, 1979, p.60). Portanto, para o Brasil, 

efetivamente, tornar-se um país desenvolvido, deveria preocupar-se com a 

educação pública de qualidade, assim como os outros países desenvolvidos o 

fazem.  

 Entretanto, autores como Fernando Henrique Cardoso e Florestan 

Fernandes defendiam o ensino público a partir de outros fundamentos, 

segundo Buffa (1979). Esses teóricos preocupavam-se com processos relativos 

às conquistas sociais, daí a importância da escola pública. Para eles, a escola 

pública tem o papel de preparar os cidadãos para que todos, de uma forma ou 

de outra, pudessem desfrutar do progresso do país que diretamente, ou 

indiretamente, estiveram envolvidos para obter. “Daí a necessidade premente 

da democratização do ensino, nos seus dois aspectos, quantitativo e qualitativo 

(...)” (BUFFA, 1979, p.60). Durante as Campanhas mobilizadas por inúmeros 

partidários da escola pública, os defensores da escola particular também se 

manifestaram:  

“Durante todo esse tempo, não permaneceram inertes os defensores 
da escola particular e, consequentemente, do projeto de diretrizes e 
bases aprovado pela Câmara Federal. Muitos foram os artigos 
publicados, podendo-se distinguir, de um lado, aqueles que procuram 
principalmente fundamentar os direitos educativos da Igreja Católica, 
empregando para tanto argumentos já largamente usados desde o 
advento do conflito. De outro, estão aqueles mais preocupados em 
rebater os manifestos, as declarações, as emendas, as conferências, 
enfim, todo o trabalho desenvolvido pela Campanha de Defesa da 
Escola Pública.” (BUFFA, 1979, p.74). 

 

 Portanto, é possível notar que as divergências entre escolas públicas e 

privadas e a qualidade de ensino possuem uma razão fundamentada em fatos 

históricos, até os dias atuais os discursos promovidos entre defensores das 

duas alternativas, durante o final da década de 1950 e início da década de 

1960, podem ser tomados como válidos e contemporâneos. Uns defendem a 

qualidade do ensino público como o único caminho para o desenvolvimento do 

país e a transformação numa sociedade mais justa, enquanto outros acreditam 

que a escola particular é capaz de formar um homem em todos os sentidos de 
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sua vida: pessoal, profissional, social e, em alguns casos, religiosa. 

Diferentemente da “obrigação” da escola pública.  

A partir dessa breve diferenciação entre os objetivos ideológicos de 

escolas públicas e privadas, além do desenvolvimento da ideia de currículo 

real, no capítulo seguinte serão analisadas as entrevistas com professores de 

Sociologia que atuam e/ou já atuaram em escolas públicas e privadas, do 

município de Campos dos Goytacazes. A fim de consubstanciar as diferenças 

de aplicabilidade do Currículo de Sociologia nesses dois ambientes, isto é, 

como o currículo oficial torna-se um currículo real em escolas públicas e 

particulares. 
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Capítulo 3 

Os professores e o Currículo de Sociologia  

 

O intuito deste trabalho tem a ver com a materialização do currículo, isto 

é, as formas de aplicabilidade do Currículo de Sociologia em escolas públicas e 

particulares do município de Campos dos Goytacazes. Desta maneira, a 

discussão que diferencia currículo oficial e currículo real foi feita para ilustrar o 

sentido das entrevistas que serão apresentadas neste capítulo. A variedade de 

aplicabilidade do Currículo de Sociologia entre escolas públicas e privadas do 

município em questão foi encarada sob o ponto de vista de professores que 

atuam ou já atuaram nos dois cenários da educação, público e privado. 

 A partir da visão dos professores acerca do Currículo de Sociologia, 

pontos principais de análise foram traçados. As respostas mais comuns às 

questões indicam a concordância em alguns aspectos do cotidiano de 

professores de Sociologia em Campos dos Goytacazes. Certamente, a análise 

pontual dessas entrevistas não determina o cenário de todos os professores 

que estão envolvidos com o ensino da Sociologia neste município, de qualquer 

forma, pode ser um demonstrativo da relação desenvolvida entre professor e 

currículo, que impacta diretamente no processo de ensino-aprendizagem dos 

jovens que são submetidos às aulas de Sociologia.  

 As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro (anexo) elaborado 

cuidadosamente que tentou dar conta da formação acadêmica, trajetória 

profissional, relação com o Currículo de Sociologia, assim como as diferenças 

de aplicabilidade do Currículo entre escolas públicas e privadas. Chamou 

atenção o fato de que todos os sujeitos entrevistados não foram capazes de 

separar o documento oficial, que determina os conteúdos mínimos e 

necessários para o ensino de Sociologia no ensino médio, da prática da sala de 

aula. Dessa forma, as diferenças de aplicabilidade do Currículo foram 

percebidas mais no plano real do que em questões documentais. Inicialmente, 

os sujeitos dessa pesquisa serão apresentados, identificando a formação 
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acadêmica e trajetória profissional, para que o leitor sinta-se familiarizado com 

os entrevistados. 

 

3.1 Quem são os professores?   

 

 Esta pesquisa contou com a participação de quatro professores que já 

atuaram ou atuam simultaneamente em escolas públicas e privadas do 

município de Campos dos Goytacazes, lecionando Sociologia. Com exceção 

de um único sujeito que lecionou apenas Filosofia na rede privada. Porém, sua 

participação foi considerada na pesquisa, visto que o que foi levado em conta 

neste momento foram as formas de aplicabilidade do currículo, como os 

currículos tornam-se reais em contextos tão distintos e a postura do professor 

em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Estes professores serão 

apresentados a seguir, vale ressaltar que os nomes verdadeiros foram 

preservados, assim como a identidade das escolas citadas nas entrevistas. A 

apresentação dos sujeitos segue na mesma ordem em que as entrevistas 

foram feitas.  

A primeira professora de Sociologia entrevistada para a elaboração 

deste trabalho foi Sônia. Sônia possui graduação em Licenciatura e 

Bacharelado em Ciências Sociais, pela Universidade Federal Fluminense. Além 

de ter feito o curso de pós-graduação em Docência no Século XXI, do Instituto 

Federal Fluminense. Concluiu a licenciatura em 2013 e no mesmo ano prestou 

concurso para lecionar na rede pública estadual, em sua primeira tentativa foi 

aprovada e chamada para o cargo público antes mesmo de sua colação de 

grau. Após colar grau, Sônia iniciou sua carreira profissional no Colégio 

Estadual Pedro Cabral, em fevereiro de 2014, onde trabalha até hoje.  

Em 2015 adquiriu a segunda matrícula na rede pública estadual, isto é, a 

primeira matrícula já tem três anos e a segunda matrícula praticamente dois 

anos. Sendo assim, já trabalhou com as três séries do ensino médio na rede 

pública. Começou a trabalhar na rede privada em 2014, no colégio Bento XVI, 

lecionando Filosofia para o ensino fundamental nas turmas de sexto, sétimo, 



 
 

52 
 

oitavo e nono ano. Sônia permaneceu nessa instituição por seis meses, porque 

não concordava com princípios pedagógicos da escola, como, por exemplo, o 

gasto excessivo de papel, enquanto os professores recebiam um currículo que 

se preocupava em propagar a preservação ambiental e sustentabilidade, a 

prática escolar conflitava com os conteúdos obrigatórios.  

Após a saída desta instituição, Sônia foi chamada para uma seleção 

para o Colégio Unidade (que adota o sistema de ensino COC) e aprovada para 

dar aula de Ciências Sociais para o ensino fundamental, do segundo ao nono 

ano. Sônia conta que após sua entrada no Colégio Unidade para lecionar para 

o ensino fundamental, a direção da instituição ofereceu algumas turmas de 

ensino médio para a disciplina de Sociologia, a professora conta que já deu 

aula para praticamente todas as turmas do colégio, com exceção das turmas 

de terceiro ano do ensino médio que possuem uma professora fixa.   

O segundo professor de Sociologia entrevistado foi Mario. Mario concluiu 

sua graduação em Ciências Sociais na modalidade Bacharelado em 2013, 

durante o ano letivo de 2012, pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. 

Em seguida ingressou no mestrado pela mesma universidade, em Sociologia 

Política. Em meados do mestrado Mario iniciou sua carreira como professor de 

Sociologia numa escola privada, Instituto de Campos, embora na época ainda 

não possuísse complementação pedagógica (que confere o direito de lecionar). 

Além da experiência como professor de ensino médio, Mario também trabalhou 

no ensino superior como professor.  

Após uma pausa em sua carreira docente, Mario cursou a 

complementação pedagógica e no início de 2015 prestou concurso para a rede 

pública estadual, no final do mesmo ano foi chamado para tomar posse do 

cargo público e em seguida foi convidado para retornar ao ensino privado pelo 

Instituto de Campos, para dar aulas de Filosofia. Mario reconhece que a 

exigência da licenciatura pelas escolas particulares não é tão forte, por isso 

conseguiu dar aula sem possuir a complementação pedagógica, de qualquer 

forma, quis fazer o curso para exercer a profissão regularmente. Atualmente, 

Mario leciona Sociologia no Colégio Primor, privado, e na Escola Estadual 

Pedro Cabral, com turmas do primeiro ano do ensino médio e do Núcleo de 
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Educação de Jovens e Adultos (NEJA). A experiência docente de Mario 

sempre aconteceu em turmas de ensino médio, no qual o professor já 

trabalhou com todas as séries.  

A terceira professora entrevistada foi Mayara. Mayara formou-se em 

Ciências Sociais na modalidade Bacharelado em 2010, pela Universidade 

Estadual do Norte Fluminense. Após a graduação a professora iniciou o 

Mestrado em Sociologia Política, em 2011, pela mesma Universidade e 

concluiu o curso em 2013. Na metade do curso de Mestrado, Mayara iniciou 

um curso de licenciatura plena, que dizia respeito a uma formação continuada, 

na Faculdade São José, em São Paulo, já que tinha vontade de dar aula e na 

UENF não existia a possibilidade de cursar licenciatura em Ciências Sociais.  

Em 2011, Mayara iniciou sua carreira docente, em Sociologia, no 

Colégio do Sacramento, após indicação de um colega que também lecionava 

na mesma escola particular em Campos. Mayara trabalhou com todas as séries 

do ensino médio lecionando Sociologia e, casualmente, lecionava Filosofia, 

além do ensino técnico que trabalhava com as disciplinas de Ética e Cidadania, 

e Metodologia. Em 2013, Mayara trabalhou por pouco tempo no Colégio do 

Sacramento e Colégio Fonseca simultaneamente. Porém, em 2014 foi 

aprovada no concurso público para professora da rede estadual e atuou no 

ensino público juntamente com o ensino privado, no Colégio do Sacramento.  

Inicialmente, trabalhou em duas escolas estaduais para completar a 

carga horária necessária. Em 2015, Mayara foi aprovada para o Doutorado, 

também na UENF, e no final do mesmo ano resolveu pedir demissão do 

Colégio do Sacramento para conseguir dar conta dos estudos. Atualmente 

Mayara leciona Sociologia apenas no Colégio Estadual Mario Freitas, em todas 

as séries e turmas do ensino médio. 

A quarta e última entrevistada foi a professora Camila. Camila também 

se formou na Universidade Estadual do Norte Fluminense, no Bacharelado em 

Ciências Sociais, em meados de 2010. Após formar-se na graduação, Camila 

prosseguiu com o curso de Mestrado, em Sociologia Política, também na 

UENF, no ano de 2011 e concluiu em 2013. Ainda em 2011, Camila prestou 

concurso público para a rede estadual de educação e foi aprovada, sem ter 
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cursado licenciatura, mas durante o período de espera pelo concurso iniciou 

um curso de licenciatura em São Paulo, para que estivesse apta a assumir o 

cargo público.  

Entre maio e junho de 2012, Camila iniciou sua carreira docente no 

Instituto de Campos, como professora de Filosofia. Dois meses depois, em 

agosto de 2012, começou a lecionar na rede pública de ensino, dando aulas de 

Sociologia e Filosofia, inicialmente trabalhou em três escolas estaduais. Em 

2014, a professora resolveu sair da escola privada, Instituto de Campos, a fim 

de se dedicar a outras atividades, além de ter garantido experiência 

profissional, razão principal que motivou sua permanência na instituição.  

Além disso, começou a trabalhar como tutora num instituto federal e, 

simultaneamente, cursava pós-graduação, na UFF, em Planejamento e 

Implementação em Educação à Distância. Em 2015, Camila iniciou o 

Doutorado, na UENF, também em Sociologia Política. Atualmente, a professora 

trabalha somente no Colégio Estadual Visconde de Mauá, que fica localizado 

numa área considerada de risco, lecionando Sociologia e Filosofia.  

Estes foram os professores entrevistados e que atenderam ao requisito 

principal desta pesquisa, a atuação na rede pública e privada de ensino, em 

Campos dos Goytacazes. O perfil profissional dos professores é, basicamente, 

muito parecido. Nota-se que todos possuem formação posterior à graduação, 

isto é, todos cursaram algum tipo de pós-graduação. Duas professoras, 

inclusive, cursam o Doutorado atualmente. Além disso, todos os entrevistados 

fizeram a graduação no município de Campos, embora a maioria não tenha 

cursado inicialmente a licenciatura, a formação é a mesma para todos: 

graduação em Ciências Sociais. 

Vale ressaltar que todos os professores entrevistados disseram ter tido 

experiência profissional com outras disciplinas além da Sociologia, mais 

comum é a disciplina de Filosofia. Em alguns casos isso acontecia porque era 

uma demanda da escola, mais no caso das escolas privadas, em outros casos 

o ensino da Filosofia servia para completar a carga horária necessária, mais 

frequente nas escolas públicas. Sendo assim, embora os professores sejam 

formados em Ciências Sociais, a área de atuação nem sempre se restringe ao 
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ensino da Sociologia no ensino médio, disciplinas consideradas afins são, 

muitas vezes, destinadas aos professores formados em Ciências Sociais. 

Depois da apresentação inicial dos professores entrevistados, a seguir será 

abordada a relação que eles disseram ter com o Currículo de Sociologia no 

ensino médio e sua prática em sala de aula. 

 

3.2. A relação com o Currículo de Sociologia 

 

A presença da Sociologia como disciplina obrigatória para o Ensino 

Médio tem um caráter inconstante ao longo do tempo. Nos últimos anos a 

obrigatoriedade do ensino de Sociologia fez com que novos parâmetros para o 

ensino da disciplina fossem pensados e construídos, sendo assim, existem 

alguns documentos que tratam sobre a presença da Sociologia no ensino 

médio, como já foi discutido no primeiro capítulo. Sobre a presença da 

Sociologia no ensino médio,  

Sua presença instável, no decorrer do século XX, implicou em 
processos profundos, como o distanciamento ainda mais evidente 
entre o bacharelado e a licenciatura, e o distanciamento da academia 
com relação aos professores da educação básica (MORAES, 2003, 
2008), a ausência de referências curriculares claras para a área, e 
chegando mesmo em alguns contextos a dúvidas referentes acerca 
de que profissional deve ser responsável pelo ensino de sociologia. 
(OLIVEIRA, 2011, p.2). 
 
 

Desta maneira, no Estado do Rio de Janeiro a Secretaria de Educação 

(SEEDUC) implantou um Currículo Mínimo para ser seguido pelas escolas e 

professores da rede pública de ensino. É importante lembrar que as instituições 

particulares não têm obrigatoriedade de seguir o Currículo Mínimo e possuem 

currículos ou propostas curriculares próprias. Entretanto, todas essas 

propostas são orientadas pelos mesmos documentos, a nível federal, que 

instituem o ensino da Sociologia no ensino médio. Isto é, as diferenças na 

execução do currículo oficial, mesmo sendo diferentes entre escolas públicas e 

privadas, são fundamentais para a compreensão dos currículos reais nas 

escolas em questão.  
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Dessa forma, buscou-se apreender com as entrevistas a relação que 

todos os professores entrevistados possuem com o Currículo de Sociologia e, 

consequentemente, como se dá a prática do Currículo em sala de aula, tanto 

nas escolas públicas como as privadas. As opiniões sobre o Currículo de 

Sociologia são diversas, dividem opiniões entre pesquisadores da área, alunos 

que se deparam com os conteúdos obrigatórios expressos pelo documento e, 

principalmente, entre os professores atuantes da área. Como exemplo:  

“Eu acho o Currículo até bom, mas eu acho que faltam algumas 
coisas. Por exemplo, a questão dos transgêneros, a questão de 
gêneros não tem no Currículo. Acho que é o principal no momento 
que a gente está vivendo e outras questões que, por exemplo, até 
cita no Currículo, mas não especificamente. Por exemplo, violência, a 
gente tem que falar muito da violência contra a mulher, no Currículo 
não tem especificamente você falar de violência contra a mulher, tem 
pra falar sobre violência e criminalidade, por exemplo, no terceiro ano 
e aí dentro disso você acaba incluindo esse tema. Desses temas que 
estão mais na mídia atualmente e a gente está precisando falar com 
os alunos, a questão dos transgêneros, a questão dos gays, de 
espancamento, de agressão e tudo mais. O Currículo em si eu acho 
até legal os temas, faltando alguns, mas o problema também é que 
os livros didáticos não batem com o que está no Currículo Mínimo.” 
(SÔNIA, 2017, professora de Sociologia). 

“O Currículo Mínimo tem problemas, isso é muito claro. Mas a gente 
também tem que entender que ele acaba tendo uma vantagem, que o 
professor tem tempo de dar o Currículo Mínimo da maneira que ele 
entender que é mais interessante, e ao mesmo tempo ele tem tempo 
de incluir outras coisas ou outras atividades, principalmente nas 
séries que você tem dois tempos, que é o primeiro e o terceiro ano. 
Então, quando você tem dois tempos você pode parar, você pode dar 
um filme, você pode fazer alguma atividade que você entenda que é 
relevante para os alunos, seja um debate, tem até algumas dinâmicas 
pra demonstrar algumas questões sociais. Eu já tentei, eu lembro que 
ano passado por essa questão da greve, foi um ano com um 
calendário muito difícil, mas eu já até tentei inserir o teatro do 
oprimido lá, conversei com uma amiga que tem essa experiência, 
então você tem tempo dentro do Currículo pra isso. É uma coisa que 
na escola particular não se cogita isso, porque é um tempinho só e, 
assim, o material que eu trabalho diz assim ‘aula I’ e ‘aula II’, 
exatamente o que você vai fazer. Então você tem que obedecer 
aquele material e aquele cronograma, você não pode incluir nada e 
nem fazer nada diferente.” (MARIO, 2017, professor de Sociologia). 

“O Currículo Mínimo do Estado não é ruim, não acho ruim. Ele traz 
todas as temáticas, está lá preconceito, racismo, desigualdade, está a 
questão de política, tem Marx, Weber, Durkheim, tem os clássicos. 
Está de acordo com o material de colégio particular, mais ou menos, 
primeiro, segundo e terceiro ano eles têm algumas coisas parecidas. 
Por exemplo, primeira matéria, inicial, é senso comum, senso crítico, 
socialização primária e secundária, capitalismo – surgimento, fim do 
feudalismo, tem pra falar um pouco sobre desigualdade, está 
igualzinho. O que eu faço é me adaptar ao aluno e à temática que 
está acontecendo no Brasil. (...) Pra eu seguir o Currículo sempre não 
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dá, porque tem o tempo de aula, prova, teste, não dá.” (MAYARA,  
2017, professora de Sociologia). 

“Eu acho muito importante esse Currículo, até porque nós, da 
Sociologia, e não só Sociologia, nós do Estado temos uma estrutura 
muito precária, estrutura no sentido de material, de livro, de 
equipamentos pra gente usar em sala de aula. Então, muitas das 
vezes a gente não tem nem o livro para os alunos acompanharem, 
então, às vezes, até a gente fica perdido: ‘bom, por onde eu vou 
começar?’, ‘qual vai ser o meu caminho?’. Quando eu entrei no 
Estado, no primeiro ano, nenhuma escola tinha livro, nenhum aluno 
tinha livro e aí eu fui atrás da biblioteca de cada escola, eu fui ver o 
que tinha de Sociologia, o que eu poderia começar, o que eu poderia 
dar, eu nem recebi Currículo, nem sabia que tinha esse negócio de 
Currículo, não sabia nada. Acho que no outro ano, as escolas, 
algumas, começaram a me dar uma xerox desse Currículo e aí eu 
peguei aquele currículo e pensei ‘pode ser que não seja tão bom’, 
‘pode ser que não tenham organizado tão bem um caminho bacana 
pra você seguir, pra você começar falando sobre o que é Sociologia, 
para que serve, falar sobre fato social, depois você vai entrando em 
sociabilidade, você vai entrando na família, você vai entrando na 
escola’, por mais que eles de repente não tenham feito um caminho 
tão bacana, tão interessante ou tão importante pra gente, mas ali 
você tinha um caminho. E aí, o que acontece, pra mim esse Currículo 
é importante não só porque ele me facilita (...). Por outro lado a gente 
critica muito o Currículo Mínimo, a gente sabe que aquilo ali não foi 
tão bem elaborado, a gente vê ali que tem muito tema, alguns, não 
estão bem colocados, estão um pouco ultrapassados. E aí, o que a 
gente como professor faz? A gente acrescenta, a gente modifica, a 
gente está sempre ali acrescentando algumas questões que são bem 
importantes no nosso cotidiano, a gente traz questões e eu não sigo 
perfeitamente o Currículo, nunca segui. Eu pego o Currículo eu olho 
‘ah tá, primeiro ano é cultura, segundo ano é tal, terceiro ano é tal, 
beleza!’, então eu tenho aquilo ali na minha cabeça e de vez em 
quando eu vou pegando aquilo ali só pra me situar. (...) Mas, eu não 
levo com tanto rigor a questão do Currículo Mínimo, então eu acredito 
que é necessário que faça uma avaliação, que faça uma releitura, 
que sente e estruture aquele Currículo de uma forma muito mais rica, 
muito mais, assim, pensando no cotidiano hoje dos jovens (...). Ele 
[Currículo Mínimo] precisa ser modificado, ele precisa ser alterado, 
ele precisa ser revisto, ele precisa ter uma nova leitura e alterá-lo, 
mas é o que tem pra hoje. (...) O Currículo Mínimo ele facilita muito, 
ele precisa ser revisto, ele precisa ser reelaborado e se isso 
acontecesse seria perfeito porque a gente vendo que aquilo ali está 
perfeito, está ótimo, aquilo ali que eu vou seguir e o tempo todo a 
gente vai acrescentando.” (CAMILA, 2017, professora de Sociologia). 

 

 Essas foram as principais impressões que os professores entrevistados 

demonstraram acerca do Currículo de Sociologia, além de alguns indícios de 

suas práticas e algumas críticas ao Currículo. Embora as opiniões positivas 

sobre o Currículo sejam maioria, todos os professores demonstraram adaptar o 

Currículo ao cotidiano escolar, social e político do Brasil. Os professores 

deixaram claro que não seguem o Currículo efetivamente, isto é, defendem que 

o Currículo é bom, porém, não escondem que existem lacunas e, por isso, 
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tentam suprir esses espaços escolhendo conteúdos ou priorizando alguns em 

detrimento de outros.  

A vivência da escola particular também foi citada, em contrapartida, ao 

que disse sobre a possibilidade de personalizar o Currículo nas escolas da 

rede pública de ensino, o professor Mario diz que essa adaptação do Currículo 

nas escolas particulares é muito difícil por conta do cronograma imposto pelas 

instituições de ensino privado que determinam os conteúdos de tal forma que 

impossibilitam o professor de criar espaços para discussões do cotidiano e que 

são primordiais no processo de ensino-aprendizagem da Sociologia, já que 

essa disciplina conta com os acontecimentos da vida social para demonstrar 

sua utilidade no processo de construção de conhecimento dos jovens que 

cursam o ensino médio.  

A porta de entrada da sociologia no ensino médio se dá através do 
processo de desnaturalizar a realidade social (HAMLIN, 2010), 
entendendo-a como uma construção histórica, social, política e 
cultural, e sendo uma construção humana sujeita-se a estar possível 
de mudança, e demanda uma compreensão não essencialista. 
Talvez, neste sentido, possamos afirmar que a pretensão da 
sociologia reside numa busca por um giro cognitivo, a ser 
experenciado pelo aluno da educação básica, este também 
compreendido a partir de uma teia de relações histórica e socialmente 
situadas. Tal giro cognitivo visa antes de qualquer coisa dar 
explicações a um mundo já explicado, como nos coloca Giddens 
(1991), sendo este é o grande desafio da sociologia, explicar sobre 
algo sobre o qual todos possuem “alguma explicação”, ao contrário 
das ciências naturais que explicam um mundo “ainda não desvelado”. 
Neste ponto acerca da explicação reveladora sobre fatos já 
explicados flertamos com o senso comum, não afirmo aqui como algo 
negativo, muito pelo contrário, o senso comum é um ótimo ponto de 
partida, que nos permite envolver a nossa gama de teorias, 
categorias e paradigmas na realidade significativa (objetivamente e 
subjetivamente) do aluno. (OLIVEIRA, 2011, p.8 e 9). 
 
 

 De acordo com as concepções dos sujeitos desta pesquisa sobre o 

Currículo de Sociologia e suas respectivas maneiras de torná-lo real em sala 

de aula foram feitas perguntas sobre as diferenças de aplicabilidade do 

Currículo entre as escolas públicas e privadas que atuam e/ou já atuaram, a 

partir disso algumas questões centrais foram discutidas pelos professores de 

maneira mais frequente, essas opiniões serão analisadas a seguir.  

  



 
 

59 
 

3.3 A autonomia do professor 

 

 A partir da visão dos professores entrevistados nesta pesquisa a 

aplicabilidade do Currículo de Sociologia está diretamente ligada à maneira 

como os professores têm liberdade e autonomia para trabalhar o currículo em 

sala de aula, a abordagem dos assuntos, a prioridade para determinados 

conteúdos em detrimento de outros, a possibilidade de trazerem novas 

discussões para as aulas que, não necessariamente, são impostas como 

conteúdos obrigatórios, dentre outros. A autonomia do professor em sala de 

aula é notoriamente diferenciada entre escola pública e privada, de acordo com 

os sujeitos entrevistados.  

 

Se for parar pra ver que eu hoje tenho só um tempo no 
particular e só dois tempos no Estado, se os alunos do Estado 
estiverem no grau que estão os meus, mais ou menos, eu 
consigo aprofundar mais lá, pelo menos trabalhar mais tempo a 
mesma problemática. No particular às vezes eu tinha que jogar, 
porque não tinha tempo, não tinha tempo. Por exemplo, lá 
[escola privada] eram três métodos avaliativos. Às vezes eu 
tinha que dar duas aulas, um teste, uma aula, uma prova, uma 
aula, um simulado, era assim que acontecia. Então, eu tinha 
que jogar, então eu dividia um pouco aquilo que ia ser jogado e 
aquilo que não ia ser jogado. Eu tinha que fazer isso, eu tinha 
que dividir, ‘ah, isso aqui eu vou aprofundar mais’. Então, as 
coisas mais pra vida, que aí é um pouco pessoal meu porque a 
gente não tem neutralidade nenhuma e não tem que ter, então 
‘o que os nossos jovens precisam aprender nessa nossa 
sociedade?’. Então, era isso que eu aprofundava. (MAYARA, 
2017, professora de Sociologia).  
 
 

 Percebe-se que a autonomia do professor em sala de aula também tem 

muito a ver com o tempo de aula destinado para trabalhar o currículo. E, por 

isso, o professor opta por conteúdos específicos, escolhe os que são 

considerados de maior importância e trabalha de maneira mais aprofundada ao 

invés de conteúdos que são deixados de lado ou apresentados mais 

rapidamente, sem devida importância. Os critérios de seleção dos conteúdos 

são exclusivamente do professor, mesmo que nas escolas privadas a 

fiscalização em cima do cumprimento do currículo seja mais frequente, até 

mesmo nesse contexto os professores conseguem favorecer determinados 

assuntos. Portanto, o currículo real é único e depende, principalmente, do 
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professor e suas escolhas, além do contexto social, econômico e político dos 

alunos e da escola. Para Perrenoud,  

Entre classes comparáveis do mesmo sistema escolar, esta 
diversidade é mal conhecida, na medida em que, para lá dos limites 
de uma certa autonomia estatutária que é reconhecida a cada 
professor, é sempre suspeita de transgredir o princípio de igualdade 
perante a lei, neste caso o do ensino público e da avaliação formal 
correspondente. A crítica ideológica das diferenças do currículo real 
não é tarefa nossa. Mas, em contrapartida, sociologicamente, importa 
compreender as suas causas e, particularmente, determinar em que 
medida essas variações são aleatórias ou se, pelo contrário, 
correspondem a variações da composição social do público escolar 
ou de características políticas ou culturais próprias a cada 
estabelecimento ou à comunidade local em que está inserido. 
(PERRENOUD, 1995, p.46) 

 

 Visto dessa forma, a autonomia em transformar o currículo oficial no 

currículo real depende de inúmeros fatores externos ao processo de seleção de 

conteúdos realizado pelo professor, o tempo destinado às aulas é um desses 

fatores. Assim como a questão da infraestrutura do espaço escolar influencia 

diretamente na aplicabilidade do currículo em sala de aula, pode-se perceber 

através da afirmação das entrevistadas: 

  A infraestrutura é muito importante, não é tudo, mas é muito 
importante. (...) A gente precisa de uma televisão, a gente precisa de 
um powerpoint, a gente precisa de uma sala de informática pra fazer 
uma pesquisa. (...) Eu quero trabalhar com movimentos sociais e 
quero que cada um ‘sente’ num computador, pesquise sobre os 
diferentes tipos de movimentos sociais. A gente precisa dessa 
estrutura, a gente não tem. Então você tem que fazer com aquilo que 
você tem [referindo-se à escola pública]. (CAMILA, 2017, professora 
de Sociologia).  

 
  Na pública tem o problema já de não ter Datashow, de não ter TV. 

Porque na particular você tem todos os instrumentos, você tem todos 
os meios, todos os recursos, você tem a TV e você tem o livro ali, no 
momento da sala de aula, na pública você não tem o livro e nem a 
TV, você só tem um quadro e um piloto na sua mão, você não tem 
livro, você não tem TV, você não tem Datashow. Na particular você 
tem TV, você tem livro, você tem quadro, você tem piloto, você tem 
tudo. Então você pode fazer qualquer coisa naquela aula. Agora, na 
pública não, você tem que planejar mesmo antes. Na particular se eu 
quiser inventar de um dia pra noite de levar um vídeo, levar alguma 
coisa ou fazer alguma coisa com o livro eu posso. (SÔNIA, 2017, 
professora de Sociologia). 

 Inúmeros fatores contribuem para que a autonomia do professor seja um 

dos motivos principais para que a aplicabilidade do Currículo de Sociologia 

varie de maneira enérgica entre escolas públicas e privadas. Todos os 
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professores entrevistados demonstraram que a autonomia dentro de sala de 

aula está diretamente ligada ao controle exercido pela coordenação ou direção 

da escola em cima de seu ofício docente. Por exemplo,  

O controle afeta totalmente, até porque na escola particular você tem 
ali os inspetores que ficam no corredor que se o aluno pensar em 
ficar pra fora ele já colocou, já levou pra direção, já pegou um 
papelzinho e já chamou a mãe, já está na direção meio que de 
castigo. Mas, no Estado não tem essa, se você for na minha escola 
ali pela manhã, você vai ver a zona que está no corredor, eles fazem 
o que eles querem, a escola ali se esforça pra ter um controle, a 
escola se esforça pra tentar dar conta, a escola faz o que pode, mas 
nós não temos nada, nós não temos porteiro, nós não temos 
segurança, nós não temos água, nós não temos café, nós não temos 
nada. (CAMILA, 2017, professora de Sociologia). 

Ás vezes a gente fica numa situação ruim, porque os alunos falam 
‘pô, vamos fazer um debate’. Se você parar pra fazer isso você vai 
ficar atrasado no conteúdo e dependendo da escola você tem provas 
que vêm do sistema. Eu, por exemplo, trabalho com o sistema Ângulo 
e aí eles têm simulado Ângulo, prova Ângulo, é um simulado que 
vem. Se eu estiver com a matéria atrasada meus alunos não vão 
fazer alguma questão daquela prova e a coordenação vai questionar 
o porquê, ‘por que está acontecendo isso?’ ou ‘por que você está 
tirando essa questão e seus alunos não viram?’. Então, fica sempre 
numa situação um pouco mais apertada. E aí você vai negociando, 
eu negocio com eles, eu falo assim ‘olha se tiver aula extra 
programada, eu me programo, a gente vê um vídeo e tal, faz um 
debate, faz uma outra atividade que eu sei que vocês gostam e tudo 
mais’. (...) Se você explicar isso para os alunos eles entendem, ‘vocês 
sabem que eu não posso mexer, tem matéria todo dia e tal’, a gente 
sempre tenta trazer algo novo para o aluno. Porque, primeiro porque 
você tem prazer em fazer e, segundo, porque eles gostam. (MARIO, 
2017, professor de Sociologia). 

O material de lá [escola privada] é muito bom, eu uso ele até hoje 
quando eu preciso pra dar aula no ensino público. (...) E eu entrei na 
rotina de aprender a dar aula em cinquenta minutos, isso foi até um 
problema pra mim, porque hoje eu dou aula muito rápido. Porque eu 
tinha que dar o conteúdo e lá eles te exigem prova do jeito que eles 
querem, teste do jeito que eles querem, tudo do jeito que eles 
querem. Então, o máximo que eu conseguia era: ‘a prova vai ter dez 
questões, mas eu posso colocar dez questões para os alunos 
escolherem seis pra fazer?’. Pra eles poderem escolher, porque não 
tem condições de em cinquenta minutos eles fazerem dez questões 
discursivas, e ao mesmo tempo eu tenho nove turmas e nove pacotes 
de prova pra corrigir, diferente de um professor de matemática que 
tem nove tempos e três turmas. (MAYARA, 2017, professora de 
Sociologia). 

Se você for pensar em aplicabilidade de conteúdo utilizando métodos, 
na particular a aplicabilidade é bem melhor porque você vai ter todos 
os recursos que você quiser ali, naquele momento. Se você pensa 
em currículo de você ter que seguir certinho e não poder abrir pra 
outras coisas, a pública é melhor porque você tem uma autonomia 
maior. Então se você esta ali seguindo o Currículo e você tem um 
tema que surgiu hoje na televisão, na mídia e você quer falar sobre 
aquilo dali, você não vai olhar livro, você vai fugir do livro, na pública 
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você pode. Na particular, talvez, você não consiga fazer isso de uma 
forma mais detalhada e melhor. Porque existe uma exigência de 
cumprir o conteúdo que está no livro, então você pode até fugir, como 
eu falei, e dar aquilo que está na mídia, mas não você não consegue 
ficar muito tempo naquilo, porque você percebe que o tempo está 
passando, é uma aula só, então você dá de uma forma simples ou 
minimizada. (SÔNIA, 2017, professora de Sociologia). 

 

 De acordo com os professores, a autonomia que se tem em sala de aula 

para aplicar o Currículo de Sociologia varia de maneira visível entre escolas 

públicas e privadas. A aplicabilidade do currículo tem a ver com o tempo de 

aula destinado à disciplina, à infraestrutura da escola e, principalmente, às 

formas de intervenção, por parte da instituição escolar, no trabalho do 

professor. Os professores demonstraram estar mais a vontade em personalizar 

o currículo nas escolas públicas, porque o controle e a fiscalização em torno do 

cumprimento dos conteúdos obrigatórios são inferiores ao que é exercido pelas 

coordenações das escolas privadas.  

 De acordo com Perrenoud (1995), o currículo formal serve como um 

“mecanismo unificador” porque é incutido pelos professores e a aplicabilidade 

desse currículo sofre interferências e controle por parte de outros professores, 

assim como da coordenação da escola, além dos alunos e pais que estão 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

(...) Além disso, a diversidade de interpretações é limitada pelas 
afinidades de habitus e de relações culturais que os professores 
devem à sua identidade relativa de formação, de posição na divisão 
do trabalho ou de origem social. Os mecanismos unificadores variam 
de um sistema escolar para outro, mas todos os gestores do sistema 
se esforçam para torna-los suficientemente poderoso para que o 
currículo real, criado por cada professor, não se afaste em demasia 
do dos seus colegas e para que todos se inscrevam no campo 
determinado pelo currículo formal. (PERRENOUD, 1995, p.46 e 47). 

 

 Sendo assim, os mecanismos de controle e de diminuição da autonomia 

dos professores, por parte das escolas privadas, tem a ver com o ideal de 

minimizar as possibilidades de que o currículo formal transforme-se em 

inúmeros currículos reais que só façam sentido para os sujeitos envolvidos 

num determinado contexto em que aquele currículo real apareceu. Os gestores 

preocupam-se em oficializar o currículo de todas as formas, pode-se pensar na 



 
 

63 
 

ideia de um currículo nacional que não admite as variações regionais, por 

exemplo.  

Se queremos apreender os contornos principais da cultura e das 
normas valorizadas na escola, a análise do currículo formal é 
suficiente. Se queremos situar a produção dos juízos de calor sobre o 
rendimento no quadro do trabalho escolar quotidiano, é preciso 
aceitar a diversidade. Nem todos os alunos são confrontados com as 
mesmas expectativas, porque nem todos têm a vivência do mesmo 
currículo real. Se isto é verdade no seio de uma mesma classe, é 
ainda mais verdade de uma classe pra outra, mesmo quando o 
currículo prescrito é estritamente uniforme. (PERRENOUD, 1995, 
p.47). 

 

 Portanto, apenas a análise do currículo formal não é suficiente para 

apreender as diferenças que existem dentro das salas de aula dos professores 

entrevistados. A influência da coordenação, do tempo de aula, da infraestrutura 

resulta na forma como o professor exerce sua autonomia dentro de sala, 

porém, além disso, a aplicabilidade do currículo depende, de forma 

considerável, do perfil dos alunos que estão envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. O tópico que segue trata de outro ponto considerado muito 

importante, segundo os entrevistados, que diferencia a aplicabilidade do 

Currículo de Sociologia entre escolas públicas e particulares de Campos dos 

Goytacazes, a questão do capital cultural. 

 

3.4 Os alunos e o capital cultural  

 

 A questão do capital cultural é repetidamente discutida pelos professores 

entrevistados nesta pesquisa, mas não necessariamente os sujeitos falam 

abertamente sobre o capital cultural de seus alunos. Entretanto, os indícios 

dados significam que o capital cultural de alunos das escolas públicas e 

privadas influencia diretamente na aplicabilidade do currículo em sala de aula. 

Para Bourdieu (2013), o sistema escolar é um dos motivos principais para a 

conservação social das desigualdades, ao invés, do que muitos acreditam, de 

ser um fator de mobilidade social, por isso, “um jovem da camada superior tem 

oitenta vezes mais chances de entrar na universidade do que o filho de um 
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assalariado agrícola e quarenta vezes mais do que um filho do operário.” 

(BOURDIEU apud NOGUEIRA e CATANI, 2013, p.45).  

 A forma como o jovem encara a escola está diretamente ligada à maneira 

como sua família enxerga o sistema escolar em si, daí a questão de classe 

também tem a ver com a transmissão de capital cultural. Dessa forma, os 

professores entrevistados elencaram diversas questões que têm a ver com a 

família dos alunos e, consequentemente, a classe social dos educandos que 

impactam na forma como tornam o currículo real em sala de aula.  

Na realidade, cada família transmite a seus filhos, mas por vias 
indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, 
sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados, que 
contribui para definir, entre coisas, as atitudes face ao capital cultural 
e à instituição escolar. A herança cultural, que difere, sob os dois 
aspectos, segundo as classes sociais, é a responsável pela diferença 
inicial das crianças diante da experiência escolar e, 
consequentemente, pelas taxas de êxito. (BOURDIEU apud 

NOGUEIRA e CATANI, 2013, p.46).  

 

 Desta maneira, ainda de acordo com Bourdieu (2013), o êxito da criança 

nos estudos tem relação com o nível cultural global de sua família que está 

estritamente relacionado à influência do capital cultural. Por isso, “a ação do 

meio familiar sobre o êxito escolar é quase exclusivamente cultural” 

(BOURDIEU apud NOGUEIRA e CATANI, 2013, p.46). Portanto, os sujeitos 

diferenciam a forma como os alunos de escola pública encaram o sistema 

escolar dos alunos que estão no sistema privado de ensino. Por exemplo: 

Esse tipo de preconceito com a Sociologia eu acho que é uma 
dificuldade, no particular ele é muito ligado a essa postura política, 
ligando o sociólogo a ser de esquerda, ligando a Sociologia ao Marx 
mesmo. No público é a abstração, eu brinco com eles, eu falo: ‘gente, 
a Sociologia é meio abstrata mesmo e eu acho que vocês não sabem 
o que é abstrato, mas eu vou explicar’. Porque eles não têm nem 
essa noção de que existe algo abstrato e algumas coisas de 
Sociologia são abstratas, são mais difíceis de explicar, outras [coisas] 
você consegue encontrar um exemplo concreto e aí fica fácil. A 
vivência todos os alunos têm, você pode dar um exemplo, vai ser 
diferente, você pode dar um exemplo falando de família, tanto o aluno 
da escola particular quanto o aluno da escola pública tem uma 
família, tem a diferença material e de uma série de coisas. Então 
você encontra muito mais alunos que moram com a avó, com a tia, 
porque o pai morreu, na escola pública, obviamente. (MARIO, 2017, 
professor de Sociologia). 

Quando você entra na sala de aula de aula você tem que, primeiro, 
esquecer tudo que você ouviu e tentar entender a sua amostra, 
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digamos assim, o seu público, que eles gostam de falar. Quem são 
eles? Tem uns lá que estão precisando de mais carinho, tem hora 
que é isso, como professor de Sociologia a gente tem que mostrar 
pra ele que ele é inteligente, que ele é amado, que ele sofre 
preconceito. Às vezes eu falo ‘eu sei que têm professores tratando 
vocês como bichos’, porque tem professor que trata aluno de escola 
pública como bicho, ele já entra na sala de aula achando que eles 
são um atraso para o Brasil, são bandidos. Tem professor que jamais 
trataria o filho do jeito que está tratando o aluno [da escola pública] e 
que dão aula em particular e fazem tudo diferente. (MAYARA, 2017, 
professora de Sociologia). 

 

 A maneira como os educandos são vistos pelos próprios professores 

muda de acordo com o contexto social em que estão inseridos. As questões de 

classe influenciam na idealização que os professores fazem a respeito dos 

alunos de escolas particulares e públicas. A família tem um papel 

importantíssimo na formação dos jovens e, consequentemente, como encaram 

o sistema escolar, no caso desta pesquisa o foco foram os alunos do ensino 

médio, porque são os que têm contato com a Sociologia de maneira obrigatória 

e, por isso, são os mesmos que vivem o momento em que se preparam para o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A forma que encaram a entrada 

para a vida universitária tem a ver com as práticas familiares e os sujeitos da 

pesquisa também trataram desse assunto.  

Você não tem a pretensão, a pressão de formar um aluno que vai 
passar no ENEM na escola pública. (...) [A pressão de não formar 
para passar no ENEM] às vezes vem do próprio aluno, que vem da 
família do aluno. Os meus alunos do primeiro ano do Colégio Primor 
falam em ENEM, eles perguntam. (...) Os do Pedro Cabral ou da 
outra escola que eu trabalhei quando eu entrei, eles não trazem, 
sabe. Eu tenho alunos no Pedro Cabral que não sabem o que é um 
doutorado (...). E se eu perguntar para os meus alunos do Colégio 
Primor, eu tenho alunos que observam, por exemplo, um vestibular 
seriado. Meus alunos do Pedro Cabral não sabem nem o que é. (...) 
O próprio grau de instrução dos pais [dificulta], pra ele explicar pra 
filha dele ou o filho dele que ele tem que fazer uma graduação, ou 
curso técnico, pra onde vai, que existe o mestrado e o que é isso. 
(MARIO, 2017, professor de Sociologia). 

 

 De acordo com Bourdieu (2013), os jovens de camadas sociais superiores 

diferenciam-se através das condições sociais, assim como os filhos das 

classes populares, principalmente, os que conseguem chegar ao ensino 

superior. Segundo o autor esses sujeitos, provavelmente, possuem famílias 
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que diferem das outras famílias da mesma camada social, ora por seu 

tamanho, ora pelo seu nível cultural global.  

Na pública se eu quiser inventar de fazer alguma atividade com o 
livro, do dia pra noite, eu não posso. Porque eu tenho que pedir pra 
eles levarem o livro, eles não levam o livro. ‘Tipo’, é a sua aula, eu 
dou uma aula por semana, eu me encontro uma vez por semana com 
eles, aí eles ao invés de ‘ah, vou levar o livro de Sociologia’ não, você 
tem que pedir ‘ó, tal dia vocês levem o livro porque a gente vai usar’, 
porque eles não levam , sendo aula de Sociologia. Na particular eles 
levam todos os livros em todas as aulas, então você sempre está com 
o livro ali. E na pública não, eles só levam o livro se você pede e 
ainda assim não são todos, alguns, mesmo você pedindo muitos não 
levam, muitos vão com a mochila vazia, vazia mesmo, dá pra 
perceber que não tem nada ali, não tem nenhum estojo. Muito 
diferente da particular, todos têm mochila pesada, com os livros ali 
dentro. (SÔNIA, 2017, professora de Sociologia). 

Se eu pensar nos alunos, é a formação dos alunos. A dificuldade que 
eu tenho de ensinar alguma coisa para os alunos porque eles têm 
mais dificuldade, os da escola pública. Então a formação, no colégio 
particular eles têm uma formação melhor. (MAYARA, 2017, 
professora de Sociologia).  

 

 Portanto, os próprios professores demonstram em suas falas as 

diferenças entre os alunos das escolas públicas e privadas em relação à forma 

que os mesmos enxergam a escola e relacionam-se com o sistema escolar. 

Certamente, a maneira em que o sujeito que, teoricamente, é o maior 

interessado no processo de ensino-aprendizagem, encara a escola impacta 

diretamente no trabalho do professor em sala de aula, na linguagem utilizada, 

os exemplos relacionados nas aulas de Sociologia, todos esses fatores 

dependem, também, do público discente.  

 Não se pode esquecer que a Sociologia é uma ciência que questiona as 

realidades sociais, talvez, por isso, os professores que foram sujeitos dessa 

pesquisa demonstraram preocupação e indagações que vão além dos 

momentos em que estão em sala de aula. O fato de querer conhecer a origem 

dos alunos, quais são seus interesses para o futuro é comum na prática 

docente, porém, os professores entrevistados vislumbraram essas questões 

como resposta de inúmeras perguntas que estão relacionadas a uma maneira 

mais ampla de encarar a sociedade e compreender dilemas sociais que se 

colocam a todo instante no cotidiano dos jovens, no cotidiano escolar.  
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O capital cultural e o ethos, ao se combinarem, concorrem para 
definir as condutas escolares e as atitudes diante da escola, que 
constituem o princípio de eliminação diferencial das crianças das 
diferentes classes sociais. Ainda que o êxito escolar, diretamente 
ligado ao capital cultural legado pelo meio familiar, desempenhe um 
papel na escolha da orientação, parece que o determinante principal 
do prosseguimento dos estudos seja a atitude da família a respeito da 
escola, ela mesma função, como se viu, das esperanças objetivas de 
êxito escolar encontradas em cada categoria social. (BOURDIEU 
apud NOGUEIRA e CATANI, 2013, p.55). 

 

 Portanto, a questão do capital cultural herdado pela família é um dos 

fatores que mais influenciam na vida escolar de um indivíduo. Dessa forma, 

todas as falas trazidas dos professores tentam exemplificar esse debate em 

torno da importância da família na vida escolar de um jovem. O discurso em 

relação a uma melhor formação e interesse escolar dos alunos da rede privada, 

enquanto os alunos da rede pública são mais desinteressados, ainda é muito 

presente na fala dos professores, embora eles tenham dito que existem 

exceções. Isto é, alguns alunos da rede pública são extremamente 

interessados e estudiosos e determinados alunos de escola privada são 

totalmente desinteressados e descuidados com o estudo. Porém, de maneira 

geral, os alunos da rede pública ainda são vistos como indivíduos carentes de 

informação, conhecimento e com formação precária, enquanto os alunos das 

escolas públicas são considerados privilegiados, com formação diferenciada e 

gosto pelos estudos.  
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4. Conclusões  

 

A partir da discussão realizada neste trabalho pode-se perceber a 

oposição entre currículo real e oficial e como essa diferença acontece na 

prática escolar com professores de Sociologia que atuam e/ou já atuaram em 

escolas públicas e privadas do município de Campos dos Goytacazes. Desta 

maneira, foi importante pensar em como o currículo tornou-se um objeto de 

estudo para as ciências e quais são as perspectivas de análise e significados 

do termo. 

O foco deste trabalhou consistiu em analisar quais são as diferenças de 

aplicabilidade do Currículo de Sociologia no município em questão, para isso 

foi realizada uma breve análise documental acerca dos documentos que 

instituem o ensino de Sociologia no ensino médio. Os documentos citados 

neste trabalho, como exemplo, os PCN’s, PCN’s+ e OCN’s são os principais 

norteadores para a construção de propostas curriculares de ensino de 

Sociologia no ensino médio.  

A partir disso, o Currículo Mínimo de Sociologia foi elaborado pela 

SEEDUC para guiar o trabalho do professor nas salas de aula das escolas 

públicas do Rio de Janeiro, o documento institui quais são os conteúdos 

mínimos e obrigatórios que devem ser trabalhados em cada série e bimestre. 

Diferentemente das escolas públicas, as escolas particulares não possuem a 

obrigatoriedade de seguir o Currículo Mínimo, na maioria dos casos as escolas 

privadas adotam um sistema de ensino que já possui uma orientação curricular, 

ou, até mesmo a própria escola cria seu currículo.  

Porém, vale lembrar que tanto o Currículo Mínimo de Sociologia, 

elaborado pela SEEDUC, quanto as inúmeras propostas curriculares para o 

ensino de Sociologia que são propagadas pelas escolas privadas, tiveram sua 

criação orientada pelos mesmos documentos que tratam sobre o ensino de 

Sociologia no ensino médio. Portanto, embora o currículo formal, que orienta o 

ensino da Sociologia, não seja o mesmo para as escolas públicas e 

particulares, o que importa é que a construção desses documentos foi 
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orientada pelos mesmos princípios. Por isso são muito parecidos, tratam dos 

mesmos temas e/ou temas similares e possuem a mesma indicação de 

conteúdos, basicamente.  

Desta maneira, buscou-se diferenciar o currículo oficial do currículo real. 

O currículo oficial é o que está instituído de forma documental, isto é, o 

Currículo Mínimo de Sociologia e as propostas curriculares implantadas pelas 

escolas particulares são os currículos oficiais, formais. O currículo oficial 

(formal), neste caso, institui quais são os conteúdos mínimos e obrigatórios, 

além de distribuir em quais séries e bimestres estes conteúdos serão 

trabalhados pelo professor. Geralmente, os currículos oficiais não deixam 

margem para que o professor modifique as discussões propostas, isto é, os 

professores têm a obrigação de seguir todos os conteúdos impostos e, 

teoricamente, não conseguem acrescentar novas discussões às aulas. 

Em contrapartida, o currículo real é o que efetivamente acontece dentro 

de sala de aula e foi o principal objeto de análise deste trabalho. Enquanto o 

currículo oficial institui toda a ordem e a seleção de conteúdos que serão 

trabalhados em sala de aula, na prática cotidiana o que acontece pode ser 

diferente do que é imposto pelos documentos. O currículo real tem a ver com a 

forma que acontece a interação entre professor e educando e como os 

conteúdos comportam-se nessa relação, isto é, através das relações que 

acontecem em sala de aula o currículo oficial pode ser adaptado, personalizado 

de acordo com o contexto social, político, econômico. Dessa forma, o currículo 

real não segue necessariamente as imposições do currículo oficial, acontece 

de maneira natural, mas, também segundo o ponto de vista que cada professor 

tem sobre determinados temas que constituem o currículo formal.  

Para compreender a prática de sala de aula e quais são as diferenças de 

aplicabilidade do Currículo de Sociologia entre escolas públicas e privadas do 

município de Campos dos Goytacazes, foram entrevistados professores que 

têm experiência nesses dois cenários da educação. As perguntas feitas aos 

professores tentaram mapear a trajetória acadêmica e profissional desses 

sujeitos, além de apreender a relação que os mesmos possuem com o 

Currículo de Sociologia, as formas como aplicam o Currículo e quais são as 
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principais diferenças de aplicabilidade deste Currículo entre escolas públicas e 

privadas. Inúmeras questões foram levantadas pelos professores a respeito 

das diferenças de aplicabilidade do Currículo, para dar conta dessa discussão 

foram elencados dois pontos principais que abarcam os assuntos abordados 

pelos sujeitos, a saber: a autonomia do professor e a questão do capital 

cultural.  

Sobre a autonomia do professor em sala de aula e frente à direção e 

coordenação da escola, muitos fatores contribuem para a “independência” 

docente. Os professores entrevistados citam que um dos pontos principais que 

impactam o processo de ensino-aprendizagem de Sociologia tem a ver com o 

tempo destinado à disciplina. Nas escolas particulares, geralmente, a 

Sociologia só conta com um tempo de aula, enquanto que nas escolas públicas 

o primeiro ano e o terceiro ano do ensino médio possuem dois tempos de aula, 

ao passo que o segundo ano tem apenas um tempo de aula. Os professores 

dizem que a aplicação do Currículo nas turmas que dispõem de mais tempos 

de aula acontece de maneira mais fluida e o aprofundamento dos conteúdos 

torna-se mais acessível.  

Outro ponto importante que influencia a autonomia do professor em sala 

de aula, segundo os entrevistados, é a infraestrutura do espaço escolar. De 

acordo com os professores, as escolas públicas em que realizam ou realizaram 

o ofício docente contam com uma infraestrutura precária e poucos recursos 

que impactam diretamente na prática de sala de aula. Diferentemente disso, as 

escolas privadas, indicadas pelos sujeitos da pesquisa, possuem uma 

infraestrutura que facilita a aplicação do currículo, isto é, acesso à internet, 

livros, aparelhos de reprodução de imagem e som, todos os recursos que 

complementam o trabalho do professor.  

Além disso, ainda sobre a questão da autonomia, os professores não 

deixaram de mencionar o papel da coordenação das escolas em relação à 

prática docente. Os entrevistados demonstraram maior facilidade em aplicar o 

Currículo de Sociologia, sem intervenções, nas escolas públicas já que, 

geralmente, a coordenação escolar deixa por conta do professor o 

planejamento e a sequência das aulas. Em contrapartida, nas escolas privadas, 
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a coordenação interfere de maneira mais enérgica no trabalho docente, sendo 

assim, a aplicabilidade do currículo acontece de maneira mais rígida.  

Sobre a questão do capital cultural os professores, basicamente, nutrem 

o mesmo discurso a respeito da aplicabilidade do Currículo de Sociologia nas 

escolas públicas e privadas. Para os entrevistados, a forma de aplicar o 

currículo é diferenciada entre instituições privadas e públicas por conta do 

capital cultural dos alunos. Os sujeitos contam que a questão da socialização 

influencia a maneira como aplicam o currículo, isto é, a forma como os 

educandos se comportam e enxergam o sentido da escola é crucial para a 

prática de sala de aula. Na maioria dos casos, os professores disseram ter 

maior facilidade de discutir assuntos considerados mais avançados nas escolas 

particulares, como exemplo, questões políticas ou a futura vida universitária 

dos jovens. Ao mesmo tempo em que, nas escolas públicas os educandos nem 

sempre têm uma formação que os prepare para discussões mais refinadas, de 

acordo com os professores. A influência familiar é importantíssima para a 

compreensão desta questão sobre o capital cultural, já que a forma como a 

família encara a escola impacta diretamente no olhar que o jovem constrói 

sobre ela.  

Portanto, essas foram as maiores diferenças na aplicabilidade do 

Currículo de Sociologia, de acordo com os sujeitos entrevistados. Vale ressaltar 

que essa pesquisa não teve o intuito de traçar um panorama geral sobre as 

práticas dos professores de Sociologia no município de Campos dos 

Goytacazes, é apenas uma análise pontual que visa apreender aspectos que 

diferenciam a materialização do Currículo Mínimo de Sociologia e das 

propostas curriculares da rede privada no município pesquisado. A partir disso 

algumas considerações podem ser feitas sobre a diferença de aplicabilidade do 

currículo e, talvez, possam indicar aspectos comuns da prática docente.  

O que vale dessa pesquisa são as indagações que podem ser feitas a 

partir desse trabalho. Como exemplo, a respeito da validade do Currículo de 

Sociologia, como o currículo oficial torna-se real, o tempo destinado à 

disciplina, a forma como a infraestrutura influencia no cotidiano escolar, Porém, 

acima de tudo, o olhar que o jovem tem para a escola e, no caso da atual 
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pesquisa, para a Sociologia, este olhar está muito ligado à forma como sua 

família enxerga o processo de escolarização, sendo esta uma questão que não 

se esgota. 
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7. Anexo  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) Qual sua área de formação? 

2) Qual ano concluiu a graduação? 

3) Possui outros cursos? 

4) Em quais escolas leciona? (Há quanto tempo em cada escola?). Com 

quais séries trabalha e quais disciplinas? 

5) Em quais outras instituições já trabalhou? Quanto tempo em cada 

uma? Quais séries? 

6) O que pensa sobre o currículo de Sociologia? 

7) Qual relação desenvolve com o currículo de Sociologia? 

8) Como aplica o currículo de Sociologia em sala de aula? 

9) Sente dificuldades na aplicação do currículo? Quais? 

10) Existe diferença na aplicabilidade do currículo entre escolas 

diferentes? Quais? 

11) Existem diferenças na aplicabilidade do currículo entre escolas 

particulares e públicas? Se sim, fale mais. Se não, explique o porquê. 

12) Qual a maior diferença entre a aplicabilidade do currículo de 

Sociologia nas escolas públicas e particulares?  

13) Espaço para sugestões, dúvidas ou algum esclarecimento 

necessário.  

 


