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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho era perceber como a arte, de acordo com seus elementos, 

pode estar presente no ambiente escolar e se fazer de grande valia ao professor a 

ser utilizado como recurso didático. A sociologia por ser uma disciplina muito recente 

no currículo escolar obrigatório não dispõe de tantos recursos didáticos aos 

professores, que ficam muito presos ao livro didático apenas. Este trabalho vem com 

o esforço de pensar como a arte e seus elementos podem contribuir para o trabalho 

diário do professor. Este trabalho se baseia na leitura sobre artigos, dissertações e 

livros que versam sobre a literatura da sociologia e sua intermitência no ensino 

médio, assim como a construção de seu currículo, e também sobre arte-educação. 

Para além das leituras, apliquei um questionário a alguns alunos, e entrevistei 

professores de sociologia da rede estadual de ensino para avaliar diante de suas 

perspectivas o que eles consideram acerca dessa possibilidade de junção entre a 

sociologia e arte. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this work was to realize how the art, according with its elements, 

may be present in the school environment and be very valuable to the teacher being 

used as a didactic resource. The sociology due it’s a very recent discipline in the 

mandatory school curriculum, it doesn’t give the teacher much didactic resources to 

be used, who stay stuck only to didactic books. This work comes with the effort to 

think how the art and its elements may contribute to the daily work of teachers. This 

work is based on the readings about articles, dissertations and books which analyze 

the literature of sociology and its intermittence in the high school, as much as the 

construction of the its curriculum, and also the art-education. Beyond the reading, I 

have applied questionnaire to some students, and I interviewed sociology professors 

of the public teaching system in other to evaluate according to their perspective what 

they consider about this possibility of getting together the sociology and the art. 

 

 

Keywords: Art, Sociology, Art-education, High School, Didactic Resource. 
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INTRODUÇÃO 

 

Percebo que a sociologia por possuir um histórico de intermitência e, devido 

sua recente obrigatoriedade no ensino médio, ainda possui uma certa dificuldade de 

afirmação no meio educacional, e dificuldade também quanto ao material didático 

oferecido.  

Os livros didáticos muitas vezes acabam por controlar o conteúdo que será 

trabalhado em sala de aula. Mas também podem oferecer sugestões e propostas de 

materiais a serem usados de acordo com o tema trabalhado nele. Muitos livros, ao 

final dos capítulos, possuem recomendações que contém documentários, filmes, 

músicas, entre outros, que podem ser trabalhados concomitante ao próprio livro 

didático. 

Considerando essas recomendações que podem também ser fontes de 

conhecimento e aprendizagem, e serem úteis ao processo de ensino-aprendizagem, 

meu objetivo para este trabalho foi pensar sobre a possibilidade de incluir a arte, 

diante de suas diferentes manifestações (música, cinema, teatro, dança, etc) como 

arcabouço teórico e alternativo a ser trabalhado em sala de aula.  

 Diante dessa proposta utilizei material teórico que versam sobre material 

didático, currículo em sociologia e a arte-educação, somado a entrevistas que foram 

feitas com professores de sociologia do ensino médio, e um questionário aplicado 

aos alunos. A entrevista e o questionário foram pensados de maneira a analisar o 

ideário dos alunos e professores sobre a aproximação entre a sociologia e arte, e 

recursos didáticos. 

Para se pensar em possibilidades dentro da educação, é preciso reconhecer 

também os limites e dificuldades que os profissionais da área enfrentam no dia-a-

dia, que pode delimitar e limitar seu trabalho. A falta de recurso pode ser um fator 

que pode atrapalhar o professor de levar a seus alunos materiais diferentes e 

inovadores. É preciso reconhecer que a prática possui limitações e estas limitações 

influenciam diretamente na forma como o profissional docente irá desdobrar seu 

trabalho. 
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Sociologia na educação brasileira 

 

 

1 - Apresentação da sociologia no ensino brasileiro 

 

Este capítulo foi construído com objetivo de traçar a trajetória da disciplina de 

sociologia no ensino médio, como ela chegou ao país e se fez presente na 

educação brasileira, sua intermitência com as saídas e os retornos ao currículo, a 

construção de um currículo próprio, de acordo com as orientações curriculares 

nacionais, e material didático. 

 

 

1.1 - Institucionalização das Ciências Sociais/Sociologia no Brasil 

 

 A primeira inclusão da sociologia no calendário escolar foi em 1879, com Rui 

Barbosa, onde ela entra como substituta a disciplina de direito nacional. Em 1890 a 

Reforma Benjamin Constant, estabelece a sociologia como disciplina de 1º e 2º grau 

escolar, porém em 1897 a reforma sofre modificações e desaparece no ensino 

secundário. As duas primeiras décadas do século XX a sociologia se faz presente 

timidamente na escola secundária e ensino superior, mas ainda não está de fato 

institucionalizada. Em 1925 com a reforma do Ministro Rocha Vaz a sociologia 

retorna ao sistema de ensino como disciplina obrigatória no ensino secundário e 

normal. Na década de 1930 a sociologia começa a aparecer como disciplina no 

currículo de cursos acadêmicos, como advocacia, medicina, engenharia, etc. A partir 

de 1933 chegam à academia cursos superiores em Ciências Sociais, e a primeira 

escola a oferecer o curso foi a Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. 

Em 1942 com a Reforma Capanema a sociologia é retira da obrigatoriedade dos 

cursos secundários, porém é mantida no curso normal, a partir daí começamos 

observar a sua intermitência no ensino brasileiro. A primeira lei de diretrizes e bases 

da educação, em 1961, indica a disciplina como optativa. A segunda lei de diretrizes 

e bases, em 1971 a sociologia permanece com caráter optativo, e também 

aparecendo vinculada a cursos profissionalizantes, de caráter técnico. Diante de um 
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cenário aonde a sociologia ia e vinha, tendo uma certa inconstância no ensino, 

apenas em 2008 com aprovação de uma alteração da Lei nº 9.394/96, artigo 36 a 

disciplina de sociologia (assim como a de filosofia) se torna finalmente obrigatória 

nas três séries do ensino médio de todo o país. 

 

 

1.2 - Nomenclatura: Ciências Sociais ou Sociologia? 

 

Diferente de muitos outros países a sociologia chega ao ensino brasileiro por 

meio do ensino básico/secundário, e não da academia. Com isso a nomenclatura 

sofreu influência de outros países, visto que a área de ensino da ciência “sociologia” 

estava em alta, ou seja, sendo alvo de discussão, e em evidência/foco. Na segunda 

metade do século XIX já se discutia sobre as ciências sociais no Brasil, mas ela 

ainda não estava institucionalizada e presente no ensino. De 1925 a 1942 a 

sociologia se torna autônoma, institucionalizada, sistematizada. Diante dessa 

perspectiva histórica, por mais que o currículo escolar atual seja composto pelas três 

áreas do conhecimento das ciências sociais, a ciência política, antropologia, e a 

sociologia, diante da maneira como a disciplina se institucionalizou no país, sua 

nomenclatura permaneceu como sociologia.  

 

 

1.3 - Dimensão sociológica da educação 

 

Ainda que a sociologia não estivesse presente no currículo nas décadas de 

1930 - 1950, havia no Brasil pessoas pensando na educação e na sociologia no 

ensino básico, debatendo e lutando pela inclusão da mesma na escola secundária.  

A compreensão sociológica da educação no Brasil se deu em dois momentos. 

“Num primeiro momento, associou-se a sociologia ao ensino tendo em vista 

instrumentalizar a compreensão da realidade social brasileira”, (MAZZA, 2006, p. 

114) O livro Princípios de sociologia foi lançado por Fernando de Azevedo em 1935, 

com objetivo de ser uma “obra básica de sociologia”, já em 1940, o mesmo publica 

Sociologia educacional. O autor compreende a sociologia de acordo com a visão 

Durkheimiana de fato social, assim também entendendo a educação como um fato 

social em si mesma. Para Antônio Candido a sociologia tem duas premissas: estudo 
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e ensino, os quais decorrem de: 

munir o estudante de instrumentos de análise objetiva da realidade social; 
mas também, completamente, o de sugerir-lhe pontos de vista mediante os 
quais possa compreender o seu tempo, e normas com que poderá construir 
a sua atividade na vida social. (CANDIDO, 1949, p. 279 apud MAZZA, 2006, 
p.115)  
 

Neste sentido, o autor defende a sociologia não apenas como campo 

científico presente na academia (neste momento as ciências sociais já se fazia 

presente como curso superior no país, e a sociologia como disciplina de outros 

cursos superiores), mas também como uma disciplina fundamental a todo estudante. 

O segundo momento “a educação foi tomada como campo da análise sociológica 

configurando a sociologia da educação”. (MAZZA, 2006, p. 115) Os autores aqui 

compreendem a educação como um campo de análise sociológica, ou seja, a 

sociologia ganha um novo campo, a sociologia da educação.  

Nesta época, alguns intelectuais ficaram marcados como expoentes desses 

pensamentos, como Antônio Candido, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro. Essa 

geração de intelectuais trabalhou formas de buscar respostas a questões pertinentes 

não só no país, como na educação e também com relação à sociologia. Não apenas 

pensar a mudança, mas fazer essa mudança, pesquisar e agir, é uma marca dessa 

geração. Eles não apenas dialogam, como propõe mudanças de fato no que tange a 

educação, e em especial à educação da sociologia, assim como a defesa e a luta de 

se incluir a disciplina na escola secundária, visto que nesse período a sociologia se 

encontra fora do currículo escolar. 

 

 

1.4 - De que é composto um currículo escolar? 

  

O currículo no ambiente escolar é como uma estrutura que compõe de forma 

organizada conteúdos referentes a uma disciplina. O currículo tem objetivo de deixar 

o ambiente escolar democrático, para todos os atores envolvidos. Por isso, o 

currículo precisa levar em conta os atores que estarão em contato direto com ele, 

tanto profissionais da educação e alunos, e as demandas da sociedade que podem 

estar externas, porém, ligadas ao ambiente escolar, visto que a escola não é um 

ambiente autônomo em relação ao resto da sociedade, mas ela está diretamente 

ligada e sofrendo agência e influência desta. A sociedade vai introduzir no ambiente 
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escolar, valores políticos, ideológicos, assim como suas crenças, culturas e 

questões econômicas que propiciam uma ordem e controle social. (GIROUX, 1997) 

No currículo tradicional vemos muito um engessamento do conhecimento, a 

instituição educacional é vista como alguém que detém o controle social, de forma 

instrumentalizada. Porém o conhecimento deve ser uma aprendizagem, como uma 

troca intersubjetiva e não apenas uma acumulação externa e imposta aos 

indivíduos. Ele deve ter caráter objetivo, e ajudar na compreensão crítica e 

emancipação do próprio ator em questão, o aluno. O conhecimento deve advir de 

uma construção social, e não uma imposição ou opressão institucional, que sequer 

desenvolve um significado para os alunos, ou professores, pois os alunos e 

professores, como agentes diretos na educação, sendo parte operante, devem 

harmonizar este ambiente, seguindo como produto e processo da história. 

O ambiente escolar não é estritamente ensino, mas nele travam-se disputas 

ideológicas e políticas, que vão para além da questão apenas educacional. As 

necessidades do mercado de trabalho, por exemplo, é um fator que pode 

transformar o currículo escolar em algo altamente tecnicista voltado ao arranjo 

econômico e político vigente. É necessário que a educação forneça ao jovem 

também conhecimentos, cidadania plena, e valores ideológicos, e que não sejam 

apenas tecnicistas/mercadológicos. (APPLE, 1982) 

O currículo educacional não se dá apenas de forma explícita, mas aparece 

também de forma oculta, e é necessário observá-lo. A auto reflexão e a reflexão 

social são fatores importantes a todos que estão envoltos no meio educacional, pois 

assim, estes juntos podem debater, construir e reconstruir uma nova maneira de se 

pensar e atuar na educação. O sistema educacional possui forças de reprodução 

ideológicas, e para se perceber como e, porquê, o ensino e o currículo é organizado 

de tal forma, é necessário perceber as relações intrínsecas, ocultas ou explícitas que 

o compõe, como relações de dominações (materiais ou simbólicas), de classe, de 

gênero e raça, que vão dar margem a compreensão dos efeitos sociais dessa 

educação. A dinâmica econômica também pode ser uma chave para se olhar esse 

sistema, e através dos avanços e conquistas dessa dinâmica, estender e aperfeiçoar 

esses ganhos para que se haja uma sociedade num ambiente mais democrático 

(OLIVEIRA, 2013). O sistema educacional deve se distanciar dessa estratégia de 

formação individual e da ambição estritamente mercadológica e passar a ser um 

processo coletivo e conjunto entre todos os atores envolvidos, a fim de que todos 
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participem na construção de conceitos e valores.  

 

 

1.5 - Construção de um currículo próprio de sociologia, tendo como base os 

parâmetros curriculares nacionais da disciplina. 

 

 A construção de um currículo é premissa para construção de conhecimentos, 

de acordo com bases epistemológicas, e também a construção da legitimidade da 

disciplina na grade escolar. Pensar na construção de um currículo é pensar o quê 

ensinar, como ensinar, e a quem ensinar. Ou seja, é preciso refletir qual o papel da 

disciplina no ensino.  

 Os parâmetros curriculares nacionais (BRASIL, S/D) são diretrizes 

norteadoras, elaboradas pelo Governo Federal, para orientar os educadores. Ele 

não é um documento obrigatório, porém como seu objetivo é orientar e fazer parte 

do cotidiano da prática pedagógica, seu uso é de grande valia para os profissionais 

da educação. Seu conteúdo é uma maneira de padronização de questões/elementos 

primordiais e principais das disciplinas, e pode ser incorporado pelas redes de 

educação tanto públicas quanto particulares, e seu conteúdo pode ser adaptado a 

cada realidade local se necessário, ou preferível. 

 A disciplina de sociologia como uma ciência da sociedade, irá apresentar o 

seu currículo tendo sua base na tríade: sociologia, antropologia e ciência política. 

Um dos objetivos do currículo é apresentar e introduzir conceitos e teorias advindas 

dessas três ciências (mas não se esgota aí), e ainda através deste, produzir 

estranhamento e consequente desnaturalização de comuns práticas sociais, como 

senso comum, intolerância, preconceito, entre outros. A partir de pressupostos 

metodológicos das ciências sociais, motivar uma reflexão acerca da sociedade, da 

cultura e das relações sociais, como as formas de poder.  

  As orientações curriculares de sociologia no ensino médio (BRASIL, 2006) 

propõem que para melhor se alcançar estes objetivos, o professor trabalhe de 

maneira conjunta pressupostos metodológicos: teoria, temas e conceitos. Esses 

recortes podem ser também trabalhados de forma separada, porém eles são muito 

próximos acabam se esbarrando, muitas vezes um é tido como “centro” e os outros 

referenciais. O tema tem a perspectiva empírica ou concreta, pois está próximo a 

realidade, e geralmente vinculado com ela. Ele dialoga com os conceitos, teorias e 
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realidade, e necessita de uma base teórica para melhor explicar como o tema que o 

professor está trabalhando no momento acontece ou condiz com a sociedade. Já os 

conceitos possuem dimensão linguística e/ou discursiva, partindo de um tema de 

acordo com uma teoria. A teoria tem a dimensão explicativa ou compreensiva, 

“modelos explicativos”. Para o entendimento desta é necessário estar a par dos 

elementos que a produziram, e suas possibilidades de desdobramentos. A condição 

e contexto histórico, motivos de elaboração, as influências intelectuais, a 

contribuição para o cenário teórico e político, e estruturação de seu arcabouço 

teórico são de extrema importância quando o professor opta por este recorte. É 

interessante quando o professor consegue dentro da teoria elencar e exemplificar 

temas e conceitos que se encaixam a ela. O cuidado que deve ser tomado ao 

trabalhar teoria no ensino médio é a visão academicista que tende a dificultar a 

compreensão do aluno, o professor deve então procurar ser mais didático possível 

quando abordar esta. O conceito é uma realidade concreta, o professor deve estar a 

par das conexões deste com as teorias e não somente reproduzi-los conforme sua 

noção advinda do dicionário como tradução, ou alfabetização de cunho científico, 

mas sim deve ter o domínio desta linguagem. A contextualização da história do 

conceito também é importante, para dar sentido a ele e sair do nível de abstração 

puxando o conceito para a realidade, já que ele é um elemento do conhecimento 

racional. O domínio de sua linguagem é fundamental para que ele seja 

compreendido. 

  Ao se trabalhar os conceitos e pressupostos metodológicos das ciências 

sociais, o professor auxilia o aluno a ampliar o seu vocabulário, assim como a 

maneira como este percebe e compreende a sociedade. O currículo precisa também 

levar em conta e valorizar os saberes dos alunos, pois as bagagens que estes 

trazem de seu ensino fundamental e de sua vida em geral, será importante para 

estabelecer um diálogo com a disciplina, e também os demais componentes 

curriculares do ensino médio, podendo também traçar um diálogo interdisciplinar, 

principalmente com disciplinas da área das ciências humanas.  

  Uma maneira de ajudar a legitimar as competências desse currículo é 

incentivar o estudante a pesquisar e refletir sobre algo de seu cotidiano e usar 

abordagens teóricas, conceituais e temáticas sociológicas a fim de consolidar e 

corroborar esta pesquisa, mostrando como a teoria pode ser entendida na prática. A 

sociedade se dá a partir da construção humana, porém o homem também irá sofrer 
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influências da sociedade na sua construção de identidade própria. A sociologia no 

ensino médio irá auxiliar e assessorar o aluno a perceber e entender as relações de 

conflitos, disputas e possíveis transformações no seio desta sociedade. 

  De acordo com o currículo do ensino médio da SEEDUC, o qual norteia os 

currículos escolares da rede estadual do Rio de Janeiro, serão apresentadas a 

seguir as competências e exigências para a disciplina de sociologia no ensino médio. 

Redes que são integradas a outras secretarias, como por exemplo, a FAETEC ou os 

Institutos Federais (mesmo que alocados no estado do Rio de Janeiro), ou até 

mesmo escolas particulares, tem a liberdade de produzirem seu currículo de acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Orientações Curriculares de 

Sociologia, mas para ilustrar um exemplo de currículo, foi escolhido o da SEEDUC 

do Rio de Janeiro, que abrange toda área do estado pela rede estadual de ensino. 

No primeiro ano do ensino médio o currículo se desdobra em iniciar o aluno 

na perspectiva sociológica. Analisar as relações entre indivíduo e sociedade, assim 

como biografia e história, e de que forma a agência do indivíduo pode acarretar 

numa transformação da estrutura social. Os conceitos principais a serem 

trabalhados aqui são: fato social, estamento, classes sociais, ações, relações 

sociais, igualdade, desigualdade e diversidade. O ponto de partida para essa 

introdução de conteúdos deve ser a própria realidade do estudante, sua vida 

cotidiana, para assim exemplificar e evidenciar como a vida pessoal singular dele 

está ligada a vida social e complexa da sociedade de modo geral, uma exercendo 

influência e agência sobre a outra.  

  Já no segundo ano do ensino médio, o currículo se desenvolve 

primordialmente em compreender a relação indivíduo e sociedade, e de que forma 

isso desdobra nos processos de construção de sentimentos de pertencimentos, lutas 

e conflitos, por exemplo. Os conceitos a serem trabalhados são: solidariedade, 

conflitos, exclusão, discriminação e estigma, ações coletivas, movimentos sociais, 

reconhecimento e consumo. A orientação neste ponto do currículo é valorizar os 

debates contemporâneos sobre identidades juvenis, movimentos sociais, luta de 

direitos pelas minorias, e as diferentes formas de violência, como contra mulher, 

racismo, homofobia, entre outras. Mais uma vez priorizando e deixando aparecer os 

discursos de vivências e conhecimento dos alunos, para aproximá-los da disciplina e 

fazer com que o conteúdo seja mais inteligível. 

  Por fim, no terceiro ano do ensino médio a ideia é que se compartilhe e 
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administre diferentes tipos de conhecimentos sobre formas de organização política, a 

maneira como a mídia e as ideologias conformam um instrumento de poder, e as 

características atuais do exercício da cidadania. Também, problematizar a relação 

entre trabalho e sociedade, e como o mercado de trabalho se insere na cena 

contemporânea. Os conceitos principais são: poder, participação social e política, 

direitos e deveres, globalização, novas relações de trabalho. A referência para se 

trabalhar esses conceitos, é analisá-los a partir do papel do Estado na 

contemporaneidade, assim como as diferentes formas de autoritarismo e 

democracia, como participação social e política, e exercício da cidadania. Para se 

abordar a questão do trabalho é interessante, mais uma vez, que se leve em conta a 

realidade do estudante, e traçar uma análise através das trajetórias e desafios que 

estes jovens encontram (principalmente os que já estão inclusos neste mercado de 

trabalho). 

 

 

1.6 - Importância da Sociologia no ensino médio, com base nos parâmetros 

curriculares da disciplina 

  

 A sociologia no ensino médio visa inserir o aluno na realidade social o qual o 

mesmo vive, por meio de questões conceituais metodológicas das matérias das 

ciências sociais, como também noções de conhecimentos de matérias que 

perpassam esta, como direito, economia, psicologia por exemplo. Através do 

conhecimento sociológico, o aluno consegue analisar a realidade social se 

desvencilhando e distanciando do senso comum. 

 A sociologia se faz importante, pois é uma ferramenta capaz de tornar o aluno 

um ser crítico, e construtor do próprio conhecimento, desenvolvendo nele a 

imaginação sociológica, conforme Wright Mills propõe em seu livro, visto que esta 

perspectiva é também citada como importante nas OCNs. Com essas competências 

ele consegue formular análises acerca do que ele vive, e com isso ser um agente de 

mudança social. A sua vivência vai ser importante e essencial para que o mesmo 

analise as teorias e conceitos aprendidos em sala de aula e construa seu 

conhecimento, e possa produzir sua própria investigação social. 

 A sociologia também é um instrumento de combate ao preconceito e ao 

respeito à diversidade, pois mostra como a sociedade está sempre em movimento 
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de mudança, assim como os agentes sociais também, suas estruturas e instituições. 

Por fim, a sociologia se faz necessária na construção da identidade social do aluno, 

fazendo com que o mesmo tenha noção e consciência de sua cidadania plena, e de 

que forma ele pode olhar a sociedade de maneira crítica e ser agente transformador 

da mesma. (BRASIL, s/d) 

 

1.7– Livro didático e a sociologia. 

 

 Conforme lei nº 11.684/08 que prevê a obrigatoriedade do ensino de 

sociologia no ensino médio brasileiro, a disciplina então necessitava de material 

didático para melhor se trabalhar as aulas, e também orientar os professores 

conforme a Lei de Diretrizes e Bases e as Orientações Nacionais Curriculares. O 

Programa Nacional de Livro Didático, que foi implementado através do decreto nº 

91.542 de 19 de agosto de 1985, inclui a sociologia em seu plano pela primeira vez 

no ano de 2012. De acordo com o PNLD foram aprovados dois livros didáticos para 

o ciclo trienal de 2012 a 2014, dos catorze ao total que foram submetidos à análise 

do programa. Estes dois livros foram: “Sociologia para o ensino médio” de Nelson 

Dacio Tomazi, e “Tempos modernos, tempos de sociologia” coordenado por Helena 

Maria Garchet e Bianca Stella Medeiros. Para o ciclo trienal de 2015 a 1017 foram 

inscritas treze obras, destas, seis foram aprovadas para análise, as duas já 

mencionadas, do triênio anterior, e mais quatro novas. Porém neste tópico iremos 

nos ater primordialmente ao primeiro ciclo trienal de 2012 a 2014. 

  O programa nacional do livro didático da disciplina de sociologia prevê a 

atuação da mesma em três dimensões na educação de cunho público. São estas 

dimensões: didático-pedagógica, social e política. Dos princípios básicos 

necessários para a construção de um livro didático de sociologia, a PNLD pressupõe 

quatro princípios necessários, os quais indicarei a seguir: 

1. Assegurar a presença das contribuições das três áreas que compõem as 
Ciências Sociais: Antropologia; Ciência Política; e Sociologia. 2. Garantir 
que as Ciências Sociais se apresentem nas páginas do livro como um 
campo científico rigoroso, composto por estudos clássicos e recentes e por 
diferenças teóricas, metodológicas e temáticas. 3. Permitir, por meio de 
mediação didática exitosa, que o aluno desenvolva uma perspectiva 
analítica acerca do mundo social. 4. Servir como uma ferramenta de auxílio 
ao trabalho docente, preservando-lhe a autonomia. (PNLD, 2012, p. 8)  

 

No edital para submissão dos livros havia alguns critérios estabelecidos, os 
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quais eles deveriam cumprir. Esses critérios são: legislação, teórico conceituais, 

didático-pedagógicos com enfoque em conteúdo e atividades e exercícios, avaliação 

de imagens, de editoração e aspecto visual, e o manual do professor. Definido as 

dimensões, os princípios básicos e critérios os quais deveriam compor os livros 

didáticos, foi selecionado um grupo de pareceiristas, os quais são professores 

formados em Ciências Sociais, que julgaram cada um duas obras, e cada obra foi 

julgada por dois pareceiristas diferentes. Foram aprovadas apenas duas obras, e 

doze foram descartadas, como já mencionado acima. (PIBID, S/D) 

 O próprio PNLD do ano de 2012 avalia e examina as possíveis condições ou 

fatores que explicam o porquê do descarte da grande maioria de material didático 

submetido à avaliação. Dentre os fatores expostos para as justificativas, é 

importante compreender e ressaltar que devido à sua intermitência ao longo dos 

anos e sua volta recente ao ensino médio, a sociologia encontra diversas 

dificuldades para se afirmar no currículo escolar e criar materiais próprios. Apesar da 

ausência no ensino, a ciência social se faz presente no país, porém por meio da 

academia, o que configura parte dessa dificuldade em converter o conhecimento de 

cunho científico/acadêmico em conhecimento escolar. Mediar didaticamente teorias, 

temas, conceitos, e conhecimentos no geral, que muito estão imbuídos de um rigor 

científico e academicista para o ambiente escolar, para figura de jovens, de faixa 

etária de 15 a 18 anos em média, que estão cursando o ensino médio, é uma tarefa 

difícil e inovadora. Outra questão é à distância de um professor da academia para 

um professor do ensino médio, visto que as realidades são bem diferentes e serão 

marcadas pela vivência que cada um irá desenvolver. Das questões principais que o 

próprio PNLD 2012 ressalta como “fatores preponderantes de exclusão de livros” 

temos: 1) na seleção e síntese de teorias e conceitos; 2) na mediação didática 

expressa tanto no texto-base do livro como nos exercícios; 3) no diálogo com o 

professor expresso na precariedade do Manual do Professor; 4) na editoração do 

livro. (PNLD, 2012, p. 11) 

 O livro didático é um material importantíssimo e necessário para ser 

trabalhado em sala de aula. Ele serve como um auxílio e uma referência 

metodológica ao professor, mas não deve se esgotar aí. O livro também deve ser 

pensado como um material de incentivo e impulso para o próprio estudante, visto 

que tendo a posse do mesmo, pode utilizá-lo como instrumento de conhecimento e 

busca de novos saberes e referências. É importante reconhecer o livro como uma 
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ferramenta didática, porém não como uma ferramenta única e exclusiva. Há outras 

maneiras de se levar o conteúdo programático e obrigatório para sala de aula, e é 

interessante que se possível esses recursos sejam utilizados. Um dos pontos que o 

PNLD assinalou também como contribuintes para a exclusão dos livros, é que 

poucos apresentavam bons materiais quanto à “charges, letras de música, excertos 

de obras literárias, filmes, fotografias, conteúdos da internet, e materiais publicitários 

para o exercício da análise sociológica.” (PNLD, 2012, p. 16) É claro que precisamos 

pensar que como campo novo a sociologia em si não terá a sua disposição um 

grande leque de opções quanto a esses recursos alternativos, mas podemos refletir 

acerca desses recursos como elementos complementares e integrantes ao processo 

ensino-aprendizagem. Considerando como esses recursos alternativos (com 

enfoque primordial em elementos artísticos) podem ser de grande auxílio ao 

professor em suas aulas, e uma ferramenta importante para a formação do aluno no 

processo de ensino-aprendizagem, foi pensado e elaborado este presente trabalho, 

buscando trazer alguma possível contribuição para este tema. 
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Diálogo com a Arte. 

 

 

2 - Aproximação da Sociologia e Artes 

 

Este capítulo pretende refletir e analisar de que modo podemos traçar um 

contraponto entre a sociologia e a arte. No primeiro momento pensar algumas 

maneiras como a arte aparece no ambiente escolar, através de seus elementos, que 

podem ser utilizados como recursos didáticos capazes de auxiliar os professores, e 

aproximar os alunos das disciplinas escolares. No segundo momento traçando uma 

aproximação da sociologia e arte como disciplinas obrigatórias presentes no 

currículo escolar, pensando em suas trajetórias escolares, objetivos e finalidades na 

educação. E por fim, apresentarei a atual reforma do ensino médio, que em seu 

texto original previa a retirada da obrigatoriedade das duas disciplinas do currículo, 

analisando criticamente alguns pontos dessa reforma, a partir do texto apresentado 

e das análises e observações de especialistas em educação, que acreditam que 

aquela pode atrapalhar a educação ao invés de ajudar, e porque o motivo da 

retirada dessas disciplinas pode estar relacionado ao histórico das mesmas no 

currículo escolar e seus objetivos curriculares. 

No primeiro momento, este trabalho foi planejado como uma maneira de 

pensar e até mesmo utilizar a arte como recurso didático e metodológico para 

disciplina de sociologia apenas, porém ao decorrer das leituras e estudo sobre as 

duas disciplinas muito notou-se as variáveis em comum entre as duas, não apenas 

em seus currículos e objetivos, como também em suas trajetórias no campo 

educacional do país, o que é interessante a se pensar e estará exposto neste 

presente capítulo. 

 

 

2.1 - Arte de maneira geral no ambiente escolar (para além da disciplina) 

 

 A arte pode estar presente no ambiente escolar não apenas como disciplina, 

mas também para além desta. A arte em si possui uma grande diversidade de 

linguagens e modo de se comunicar com o mundo através de seus componentes, o 
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que pode nos sugerir trabalhá-los como recursos didáticos. Podemos citar alguns 

desses elementos, como a música, o teatro, o circo, as artes plásticas, o cinema, a 

fotografia, a literatura, etc. Estes podem aparecer no ambiente escolar, e não 

necessariamente estarem ligados a disciplina escolar de artes em si, mas podem 

servir como recurso didático para os professores de diferentes disciplinas, auxiliando 

e dinamizando seus conteúdos programáticos.  

 A música é um elemento muito interessante para se trabalhar em sala de 

aula, pois o professor pode optar por trabalhar com o próprio gosto musical dos 

alunos para aproximá-los da sua disciplina. Podemos ver a música de diferentes 

maneiras em sala de aula. O professor pode usar músicas que já existam, com 

finalidade de análise sobre o conteúdo/realidade exposta nela, ou o gênero musical 

no sentido de analisar a relação de pertencimento da obra e características de 

enquadramento, e o porquê que ela se encontra nesse gênero musical. Também 

outra forma de utilizar a música é criando ela, fazer paródias, por exemplo, como 

maneira de fixar o conteúdo e tornar o aprendizado mais divertido. Análise de 

músicas/gênero musical vemos bastante por parte de disciplinas da área de 

humanas, enquanto paródias musicais com a área de exatas/biológicas, claro que 

não é uma regra, e a área do conhecimento só possa usar a música para a 

finalidade qual mencionei, mas é interessante reparar nesse sentido, a música como 

um elemento interessante, como recurso didático em suas diversas formas a ser 

utilizada como instrumento, cabe ao professor optar por uma forma que mais lhe 

agrada e claro, que se adeque ao conteúdo programático que ele irá trabalhar. 

 A música como recurso sociológico pode se apresentar com várias 

finalidades. Pode ser utilizada como recurso para aproximar o professor do aluno, 

tornar a aula mais atraente, trazendo o aluno a participar da mesma. Pode ser 

utilizada pelo professor como instrumento a se trabalhar pontos como a imaginação 

sociológica, questões do dia-a-dia, problemas sociais, costumes ou regras sociais, 

relações sociais, discriminação (racismo, machismo, lgbtfobia), entre outros. O 

professor precisa ter cuidado ao tratar esses assuntos para que não reforce uma 

visão de senso comum, ao invés de aproximar os alunos do olhar sociológico acabar 

distanciando do mesmo, e também vigiar para que a análise da música não caminhe 

para uma perspectiva de outras ciências da área de humanas. A sociologia pode sim 

dialogar com estas, mas deve diferenciar-se por seu método.  

É interessante pensar por uma perspectiva cronológica para utilização da 
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música como recurso didático para sociologia, isto é, pensar, por exemplo, em como 

a música antiga pode contribuir de certa maneira, em contrapartida da música atual. 

Com a música antiga o professor pode explorar aspectos da realidade social a partir 

daquele momento histórico que a canção foi escrita, situando o aluno à realidade, a 

questões, aos problemas, a regras sociais da época por exemplo. Já com a música 

atual o professor pode explorar também esses aspectos, mas com viés da realidade 

social atual, que o aluno de hoje está inserido. Essa diferenciação pode gerar um 

paralelo entre o antigo e o atual, entre os padrões e as realidades sociais 

apresentadas, de maneira a questionar as possíveis mudanças nas visões ou até 

qual a causa que faz com que esta visão permaneça até os dias atuais. A música 

como instrumento da arte se constitui muitas vezes como elemento de poder dentro 

do campo artístico, visto que ela é um grande instrumento de construção e/ou 

manutenção de ideologias. A música assim, se torna um recurso muito favorável e 

interessante para auxiliar e despertar a imaginação sociológica (MILLS, 1972) no 

aluno.  

Outro elemento das artes comum em sala de aula é a imagem. A imagem 

está presente no nosso dia-a-dia, e no ambiente escolar não é diferente, se faz 

presente seja num aviso colado no quadro de anúncios, seja uma exposição de 

cartazes confeccionado pelos alunos, sejam figuras presentes nos livros didáticos, 

entre outras formas. Na sociologia podemos usar imagens para despertar no aluno 

uma atenção maior ao que está exposto, analisando aquilo que está diante dos 

nossos olhos a partir de uma compreensão sociológica, observando qual discurso ou 

mensagem aquela imagem nos permite fazer sobre ela. De acordo com o sentido 

semiótico que a imagem produz, podemos encarar a análise de imagem de dois 

modos: 

A denotação refere-se ao significado entendido “objetivamente”, o 
que “objetivamente” se vê na imagem, a descrição das situações, 
figuras, pessoas e ou ações em um espaço e tempo determinado. A 
conotação refere-se às apreciações do intérprete, aquilo que a 
imagem sugere e/ou faz pensar o leitor. (SARDELICH, 2006, p. 208 
apud BODART, 2015, p. 84). 
 

A imagem parte da visão/perspectiva de quem a registrou e/ou produziu, 

porém a compreensão de sentidos dela pode partir de cada pessoa, de uma maneira 

diferenciada, pessoal, subjetiva. As compreensões de sentido das imagens também 

podem ser compartilhadas e construídas em grupo. A imagem seja ela por meio de 



25 
 

fotografia, charge, pintura, é interessante para transformar o familiar em exótico (DA 

MATTA, 1981) e vice versa. Buscar ampliar o olhar do aluno, fazendo com que ele 

estranhe aquilo que lhe é tão natural, e esteja atento a analisar fenômenos e 

relações sociais presentes nesse instrumento de comunicação visual. A proposta 

das OCNs para a disciplina de sociologia é a desnaturalização e o estranhamento, e 

esta competência então estará sendo cumprida. 

 Pensando em novas formas de promover um ensino-aprendizagem mais 

dinâmico e atrativo para os alunos, as novas tecnologias podem servir como 

recursos didáticos muito interessantes a serem pensados. Para se utilizar dessas 

novas tecnologias é importante que se faça um levantamento e se compreenda, de 

quais destas ferramentas são utilizadas e fazem parte do cotidiano dos estudantes. 

Com intuito de tornar a disciplina de sociologia mais atrativa e interativa, notando o 

desinteresse e baixo rendimento dos alunos na disciplina, os dois editores do blog 

Café com Sociologia se uniram a fim de planejar e executar uma proposta 

diferenciada. O artigo O uso do ‘Podcast’ como recurso didático de sociologia 

(SILVA, BODART, 2015) foi criado a partir da experiência e proposta por estes 

professores. Proposta que teve como objetivo aproximar o conteúdo de sociologia 

ao celular, tecnologia muito presente na vida e no dia-a-dia dos alunos.  

O Podcast é uma mídia sonora cujo armazenamento é realizado na 
internet e pode ser acessado no computador, no tablet ou no celular 
de forma manual ou automática. Geralmente dispõe de um narrador, 
semelhante a um programa de rádio, que trata de um ou mais temas. 
Não raramente, é possível encontrar alguns destes programas que 
intercalam falas e músicas. O nome podcast surgiu inicialmente 
associado aos dispositivos ipods®, o qual tem a tecnologia de 
receber automaticamente um novo episódio assim que esse é 
lançado. Todavia, qualquer dispositivo que toque o formato mp3 é 
capaz de reproduzi-lo. Após sua invenção, a ideia transcendeu o 
aparelho e tomou grande difusão; isso graças à internet. Atualmente, 
é utilizado por grandes universidades como Harvard, Universidade de 
São Paulo, Cambridge, dentre outras. [...] O “Podcast Café com 
Sociologia” é produzido a partir de um roteiro baseado no conteúdo 
de Sociologia que está em consonância com as diretrizes 
curriculares de Sociologia para o Ensino Médio. (idem, 2015, p. 140) 
 

O podcast é um instrumento interessante de se usar, pois no momento da 

edição do episódio, o editor pode inserir instrumentos, como música, poemas, 

efeitos sonoros, entre outros, que tornam o episódio mais dinâmico e atrativo para 

quem o escuta. Além de um elemento dinâmico, é um elemento inclusivo, pois: 

os podcasts podem proporcionar a inclusão de deficientes visuais, 
muitas vezes não diagnosticados pela família ou pela escola. De 
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acordo com o Ministério da Educação (MEC), 22,9% dos casos de 
abandono escolar são ligados a problemas de visão, enquanto 30% 
das crianças possuem algum tipo de doença nos olhos e 20% dessas 
precisam de óculos. (idem, 2015, p. 143) 

 
Além do aluno, esse instrumento pode envolver outros agentes no processo, 

como a família, o que leva os pais/responsáveis dos alunos a se aproximarem e se 

relacionarem com o universo escolar do aluno. Essa experiência foi marcada com 

uma melhora na relação do professor com seus alunos, além de aumentar o 

rendimento escolar na disciplina de sociologia e despertar o interesse dos alunos em 

participarem mais ativamente das aulas. É preciso reconhecer que “pelo fato de o 

podcast ser uma tecnologia nova, o mesmo ainda não foi devidamente incorporado 

como instrumento pedagógico pelos educadores brasileiros. Explorar esse potencial 

constitui um grande desafio para a educação no país” (idem, 2015, p. 151), porém 

se pensarmos que infelizmente a sociologia carece de materiais didáticos 

precisamos ir além do material comum que nos é apresentado e utilizar recursos a 

fim de despertar vontade e interesse dos alunos em se aproximarem da disciplina. 

Além de ter um excelente resultado entre educador-educando, essa iniciativa 

recebeu um prêmio na categoria de “Educação Digital articulada ao desenvolvimento 

do Currículo”, em 2013 do Prêmio Professores do Brasil. 

 

 

2.2 - Aproximação das disciplinas escolares de Sociologia e Artes 

 

 Além de serem duas disciplinas pertencentes à área das ciências humanas, 

sociologia e arte possuem muitas aproximações no que diz respeito à presença das 

mesmas no currículo escolar, e assim, a seguir, tentarei abrir um diálogo entre essas 

duas disciplinas.  

Como disciplinas escolares, as duas sofreram muito com a questão da 

intermitência, e sua fragilidade quanto à permanência no currículo básico. As duas 

disciplinas também passaram por dificuldades quanto à formação de seu corpo 

docente. Sobre a sociologia já foi feito um capítulo, no qual foi apresentado seu 

histórico no ensino médio, e sobre a arte não há pretensão de se tratar de forma tão 

detalhada e/ou profunda, quanto à disciplina de sociologia, mas acreditamos ser 

importante abordar mesmo que de forma mais rápida e breve, este ponto. 

 Na década de 1970, período de ditadura militar, a Lei de Diretrizes e Bases 
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5692/71, a qual reformulou a educação brasileira, estabelece o ensino de arte como 

obrigatório no ensino fundamental e em alguns currículos do 2º grau, porém notou-

se a carência de profissionais da área para lecionar a disciplina. Para atender esta 

lei foram criados cursos de licenciatura de duração de dois anos, que dariam 

habilitação para lecionar no ensino fundamental, e com mais dois anos estaria 

habilitado para atender o 2º grau (atual ensino médio). Esta medida fez com que os 

professores da disciplina de arte não tivessem uma base teórica sólida nas áreas de 

conhecimento da mesma, o que levou os profissionais da área a se reunirem para 

tentar transformar este quadro. Um exemplo foi a Primeira Semana da Arte e do 

Ensino, realizada em 1981 na Universidade de São Paulo. A Lei de Diretrizes e 

Bases 5692/71 sofre uma mudança e coloca a educação artística (assim como a 

educação física, educação moral e cívica), como disciplinas não mais obrigatórias, o 

que faz com que a educação artística seja enfraquecida no currículo, e retirada ou 

diluída em outras áreas do conhecimento. Os profissionais da área então, se uniram 

e conseguiram através da lei 9394/96 revogar a ação anterior, incluindo novamente 

a arte como elemento curricular na educação básica. 

 A intermitência dessas disciplinas no currículo escolar, consideramos que 

seja um fator que acabou por atrapalhar e prejudicar as mesmas na caminhada de 

consolidá-las como parte integrante do currículo escolar de fato. A sociologia ainda 

hoje enfrenta problemas por ser uma disciplina que voltou a obrigatoriedade há 

pouco tempo, pois encontra dificuldades de disponibilidade de um corpo docente 

sólido, por exemplo. Medidas como professores de outras disciplinas terem a 

possibilidade de lecionar sociologia acreditam que acaba por atrapalhar um pouco a 

disciplina, porém é inevitável reconhecer que de imediato é uma medida necessária, 

visto que no Brasil a procura por licenciatura em sociologia/ciências sociais era 

baixa, já que não havia um mercado de trabalho consolidado, e quando a disciplina 

passa a ser obrigatória obviamente a área irá sofrer uma expansão, no qual seus 

futuros profissionais irão ocupar os cargos a eles reservados, e isso leva um tempo. 

No capítulo a seguir inclusive, será tratado de forma mais extensa este ponto de 

acordo com o questionário aplicado aos alunos. A sociologia e a educação artística 

precisam ao sofrer com essas descontinuidades no currículo, lutar para construção 

de identidades e práticas pedagógicas para se consolidarem e se afirmarem no 

ensino escolar, pois a intermitência acaba por atrapalhar também o desenvolvimento 

de materiais, metodologias e recursos didáticos.  
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 Como disciplinas pertencentes às ciências humanas, sociologia e arte são 

ciências de cunho interpretativo, o que sugere que estas possuem uma certa 

subjetividade. Essa subjetividade pode fazer com que o aluno duvide de certa forma 

de sua veracidade e autenticidade como ciência, visto que muitos alunos estão 

acostumados a tratar o currículo escolar em geral, como algo em que os 

questionamentos possuem um cunho explicativo exato. Na sociologia e na arte não 

irão existir apenas duas opções, ou é certo ou é errado, mas estas duas disciplinas 

conseguem ultrapassar esse dualismo e criar suas respostas de acordo com as 

interpretações e percepções individuais de cada pessoa. É claro que existirão 

circunstâncias onde teremos que ter uma resposta certa, e caso fuja disso estará 

errado, mas se pensarmos num plano mais geral, essas disciplinas possuem uma 

aprendizagem que irá depender e ser influenciada de acordo com as compreensões 

individuais de cada aluno, por isso cada aluno é uma peça importante e única no 

desenvolvimento das competências dessas disciplinas. O ambiente escolar muitas 

vezes dificulta que o aluno tenha essa percepção e venha duvidar da veracidade da 

ciência dessas disciplinas, pois a própria escola é quem habitua o aluno a tratar as 

coisas do âmbito escolar com este dualismo de certo versus errado, e o que foge do 

padrão disso soa algo estranho ao aluno. Acredito que esta configuração também 

dificulte na consolidação dessas disciplinas, mas dessa vez de acordo com a ótica 

do aluno. 

 Como duas disciplinas onde o fator individual se faz muito presente, a 

percepção do ouvinte (no caso o aluno) se faz muito importante, pois de acordo com 

a compreensão pessoal desse ouvinte acerca do referencial teórico trabalhado pelo 

professor, somada as referências simbólicas presentes na maneira como ele se 

relaciona com o mundo (memória, cultura, sentimentos, etc), irá gerar uma 

disposição de cada aluno à capacidade de significação pessoal do elemento 

trabalhado/aprendido. Mediante essa significação, de acordo com o modo próprio de 

ver o mundo de cada aluno, somado as possíveis experiências dos mesmos, o aluno 

terá também a capacidade de ressignificação do conteúdo o qual já foi instruído e 

assimilado, pois a sociologia e a arte não são disciplinas estáticas e exatas, onde o 

conteúdo aprendido só será usado em determinada situação, como por exemplo, 

uma fórmula específica que somente em determinada ocasião, com determinados 

dados possa ser utilizada. A sociologia e a arte se farão presentes para além do 

currículo escolar, nesse sentido, conforme a vivência do aluno, ele poderá 
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administrar ou gerenciar os conteúdos aprendidos nessas disciplinas fora do 

ambiente escolar, e até mesmo depois de já ter saído deste. 

 A sociologia e a arte não são disciplinas existentes apenas para preencher 

tempo curricular, mas são disciplinas que estão presentes, sobretudo, na rotina 

social dos alunos. Os professores podem encontrar neste ponto um recurso 

conveniente para trabalhar em sala de aula as partes teóricas e práticas das 

disciplinas, de acordo com elementos presente na história e/ou dia-a-dia do aluno. 

Este artifício pode ser utilizado através do lúdico, por exemplo, exercitando a 

criatividade e aproximando estas disciplinas ao cotidiano do aluno, tornando-as mais 

tangível e inteligível em seu conteúdo programático. Outra forma que ajuda esta 

dinâmica é articular e contextualizar a disciplina com as demais áreas do 

conhecimento, trazendo a interdisciplinaridade como outra ferramenta a favor do 

professor. Essa condição que estas disciplinas possuem, possibilita que elas tenham 

uma flexibilidade que permite ao professor um melhor aproveitamento do conteúdo 

disciplinar previsto para elas, e para os alunos uma forma mais dinâmica e flexível 

de encarar o conteúdo programático dessas disciplinas. 

Sociologia e a arte presentes na educação podem ser vistas como uma 

maneira de equiparar ou harmonizar o pertencimento das pessoas de mais 

diferentes classes sociais, à sociedade em geral. Diminuir as barreiras verticais 

impostas pelas classes sociais mais altas, fazendo com que haja uma maior 

horizontalidade, de acordo com o capital cultural (BOURDIEU, 1992) presente 

nestas disciplinas. O capital cultural que pode ser estímulo ou impulso para 

aumentar a distância entre as classes, também pode ser uma ponte de acesso e 

aproximação a essa horizontalidade. A disciplina de sociologia com seu caráter 

político e social, e arte com seu caráter significativo e crítico, aliados podem realizar 

um trabalho enquanto educativo a fim de diminuir a desigualdade de capital cultural 

presente em nossa sociedade. 

Outra aproximação entre as disciplinas, é que as duas interagem com 

potencialidades integradoras, as quais propiciam no desenvolvimento e construção 

de competências sejam elas cognitivas, sociais, produtivas ou pessoais. Ou seja, as 

duas disciplinas, cada uma em sua especificidade, aliadas ao objetivo geral da 

escola, podem atuar no processo transformador do indivíduo, promovendo no aluno 

o exercício da cidadania. 
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2.3 - Pensar a Reforma do Ensino Médio: O porquê da retirada dessas disciplinas. 

 

 Podemos traçar uma aproximação dessas disciplinas dentro das 

circunstâncias atuais, onde as duas disciplinas (somadas à educação física e 

filosofia) se tornaram dúvidas quanto suas permanências e estabilidade no ensino 

médio, de acordo com a Medida Provisória nº 746. 

 A Medida Provisória publicada no diário oficial dia 23 de setembro de 2016, 

também conhecida como Reforma do Ensino Médio, em seu texto original, prevê 

uma série de mudanças no ensino médio. Atualmente o ensino médio tem uma 

carga horária de 800 horas anuais, e com a proposta passaria a ter 1400 horas 

anuais, o que configura 7 horas por dia no colégio, ou seja, o ensino médio torna-se 

agora ensino em horário integral. Será modificado a forma como temos atualmente 

as disciplinas obrigatórias, flexibilizando o conteúdo que será ministrado aos alunos, 

com isso o texto original previa a retirada da obrigatoriedade das disciplinas de 

artes, educação física, sociologia e filosofia do currículo escolar. Essa flexibilização 

se dá, pois a escola terá de oferecer um conteúdo mínimo comum a todas as 

instituições, e também deve oferecer uma ou mais (fica a critério da instituição) 

ênfases nas áreas do conhecimento previstas, que são: linguagens, matemática, 

ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Porém a 

escola também pode não oferecer nenhuma das ênfases, desde que ela obedeça e 

siga a Base Nacional Comum Curricular. Das 13 disciplinas obrigatórias que temos 

atualmente1, apenas português, matemática e inglês foram anunciadas como 

disciplinas obrigatórias.  

 Essa medida foi apresentada em setembro de 2016, seguiu para o congresso 

e teve o período de 120 dias para que se fizessem alterações (caso necessário), e a 

votação dessas alterações. Em dezembro de 2016 a câmara dos deputados aprovou 

uma emenda que altera uma das propostas da reforma, que era a retirada da 

obrigatoriedade das disciplinas de artes, educação física, sociologia e filosofia, por 

324 votos contra 5. Porém, essa votação ainda não configura que estas disciplinas 

serão mantidas no currículo de forma independentes, mas sim, podem aparecer 

                                                
1
 As treze disciplinas obrigatórias atuais do ensino médio são: português, literatura, matemática, 

geografia, história, física, química, biologia, língua estrangeira, educação física, artes, filosofia e 
sociologia. 
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como estudos e práticas a serem inseridas na Base Nacional Comum Curricular. A 

proposta foi para discussão no Senado, que aprovou no dia 08 de fevereiro de 2017, 

e no dia 16 de fevereiro de 2017, o presidente Temer Sancionou. 

 Essa Medida Provisória foi alvo de muita discussão e polêmica no país, desde 

que foi apresentada. É quase unânime o consenso de que a educação brasileira 

precisa ser repensada e reformulada, pois apresenta muitos déficits quanto aos seus 

resultados atuais, porém, esse repensar e, reformulação da educação, precisa ser 

algo pensado e construído, com a comunidade escolar, a sociedade em geral e o 

governo de maneira conjunta, horizontalizada. A maneira como se deu essa reforma, 

através de uma medida provisória que possui caráter de urgência emergencial, foi 

um dos pontos mais questionados e contestados. Essa reforma é imposta de cima 

para baixo, sem diálogo com os principais envolvidos no processo: a comunidade 

educacional e os alunos. Uma reforma na educação não é apenas uma mudança, 

mas sim um processo, e necessita de tempo e paciência, tanto para implementação, 

funcionamento e resultados. Não se dá para esperar que fazendo algo hoje, amanhã 

já colocaremos em prática e na semana seguinte teremos resultado.  

 Segundo Daniel Cara, coordenador geral da campanha nacional pelo direito à 

educação, existem boas ideias presentes na reforma, porém as mesmas não 

propõem uma transformação nas questões estruturais como novas práticas 

pedagógicas, infraestrutura no ambiente escolar, redução do número de alunos por 

turma e valorização dos profissionais da educação. Esses pontos não são previstos, 

pois essa reforma se dá de maneira verticalizada, de cima para baixo, sem levar em 

conta diálogo com profissionais da educação e os próprios alunos. (G1, 2016) 

Os ex-ministros Aloizio Mercadante, Renato Janine Ribeiro e Henrique Paim, 

levantaram pontos em comum, que além dessa reforma não dialogar com 

professores e estudantes, essa medida pode também aumentar as desigualdades 

educacionais, e não reduzi-las, visto que os Estados podem desenvolver currículos 

muitos distintos uns dos outros. (MORENO, 2016.) 

 Por caráter de medida provisória, ou seja, implementação urgente, faltou 

diálogo e acordos com o corpo educacional. Para Debora Cristina Jeffrey, 

coordenadora de pedagogia da Unicamp, esta reforma com caráter de medida 

provisória, despreza e desconsideram os diálogos travados em torno da educação 

nas últimas décadas no país, o que pode ao invés de melhorar, piorar a situação da 

educação. Por ser uma medida projetada pelo governo, a retirada dessas disciplinas 
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de certa forma é conveniente a quem a projetou. Essa reforma tem uma visão bem 

mercadológica e tecnicista da educação, e realmente estas disciplinas, acabam 

sendo de certa forma dispensáveis e inaproveitável para esta visão. Essa reforma 

não visa o aprofundamento ou especialização de matérias de cunho crítico, pelo 

contrário, é voltada para auxiliar o jovem a escolher e se especializar em uma área 

específica tecnicista, para assim poder sair do ensino médio direto para o mercado 

de trabalho. A formação do aluno estará mais voltada para formação técnica, do que 

uma formação intelectual de fato. Uma das críticas também feita a essa reforma de 

modo geral é exatamente este caráter, visto que, ela visa uma especialização para 

entrada no mercado de trabalho imediato, e não em si um incentivo ao jovem de 

continuar essa especialização, como por exemplo, a garantia de uma graduação 

posterior que vá atender essa demanda de jovens. Nas propagandas inclusive, o 

foco é, sobretudo na formação tecnicista para o mercado de trabalho em si, e pouco 

se fala sobre quais as possibilidades e oportunidades posteriores desse jovem 

dentro da área específica que ele escolheu se especializar. Não há uma 

preocupação em repensar o ingresso no sistema universitário, por exemplo, 

ampliando a possibilidade e a forma como estes estudantes de instituições públicos 

irão ter acesso a este espaço. Enquanto as propagandas da reforma reafirmam a 

visão mercadológica e tecnicista, as instituições privadas propõem-se em oferecer 

um ensino médio com formação que dê a capacidade ao aluno de obter uma 

formação profissional de fato pensando não no imediato, mas pensando em como o 

seu aluno pode construir uma formação mais completa ao longo do tempo, 

construindo uma carreira, e não apenas conseguindo um emprego urgente. (G1, 

2016) 

 Outro fator importante a se pensar é que além de ignorar, essa medida não 

inclui os estudantes trabalhadores, que precisam estudar em um turno único. Para 

Antônio Augusto Gomes Batista, coordenador de desenvolvimento de pesquisas do 

centro de estudos e pesquisa em educação, cultura e ação comunitária – Cenpec 

(FAJARDO; MORENO, 2016) essa reforma pode provocar um aumento nas 

desigualdades escolares, além do fato de que não leva em conta a realidade do 

estudante que precisa trabalhar e não tem condições de optar por um ensino 

integral, não levando em consideração também o ensino médio noturno, que é o 

procurado por esse tipo de jovem. Se o ensino médio passa a ser integral, somando 

7 horas do estudante dentro do ambiente escolar, como equivaler este sistema a um 
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ensino que já é reduzido em comparação com o ensino regular atual, onde o atual 

possui média de 6 horas diárias e o ensino noturno média de 4 horas diárias? 

Atualmente, o ensino noturno apresenta resultados inferiores ao ensino regular, e é 

analisado como um ensino mais precário que o regular, segundo estudos 

comparativos entre os dois ensinos (O GLOBO, 2014), e não há, até então, 

nenhuma medida que visa nivelar ou alguma proposta que pense no ensino noturno. 

O ensino noturno não é exclusivamente procurado apenas por estudantes 

trabalhadores, mas também em muitos casos estudantes não trabalhadores, que 

não conseguiram vagas no ensino regular, e acabam tendo no ensino noturno a 

única forma de cursar o ensino médio. (TOKARNIA, 2016.) O que sugere que temos 

escolas onde a procura pelo ensino regular é maior que a oferta, o que nos remete a 

um questionamento: será que as escolas que oferecem ensino regular atualmente 

serão capazes de comportar o ensino integral a ser implantado? Quais impactos 

esse ensino integral causará acima de tudo em escolas que oferecem ensino regular 

nos turnos da manhã e tarde simultaneamente? Essa medida não prevê a 

construção de novas escolas, e sim reformulação no sistema que irá ditar a forma 

como as escolas já existentes irão trabalhar. Escolas que trabalham com os turnos 

da manhã e da tarde como irão se reorganizar? A medida provisória não responde 

estas questões. 

Outro ponto a se levar em conta também é o corpo docente, que ao aumentar 

a carga horária do ensino, irá afetar também a carga horária dos professores. Mas 

devemos considerar que a oferta de trabalho aos professores (exceto os de 

português, matemática e inglês que são disciplinas obrigatórias) irá se dar de acordo 

com a possibilidade e capacidade da instituição oferecer tal ênfase de tal área do 

conhecimento. Pode acontecer de alguma área ter uma procura muito grande de 

implementação por parte das escolas e consequentemente muita oferta aos 

profissionais da área, em contrapartida outra ênfase pode ter baixa procura pelas 

instituições de ensino e quase não ser implementada nas escolas, e gerar até muito 

desemprego para os profissionais da área. Visto que o governo não propõe um 

equilíbrio entre as instituições e a disponibilidade das ênfases, mas deixa a escolha 

destas por critério da instituição, o que pode em determinado lugar ter uma oferta 

muito grande das escolas do local em apenas uma das ênfases, fato este que pode 

(e irá) influenciar a escolha dos estudantes de qual ênfase seguir. Por exemplo, se 

na localidade onde o estudante mora tem várias escolas, mas em todas elas só é 
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ofertado uma das cinco áreas possíveis do conhecimento, ou até mais de uma, 

entretanto estas que são ofertadas não são a área específica que aquele jovem 

quer, ou ele terá que se render a escolher o que lhe é ofertado, ou terá que procurar 

um lugar, mesmo que longe de sua localidade para cursar o que deseja (o que em 

algumas situações pode ser impossível, e só o deixa refém de escolher a primeira 

opção). 

Sociologia e artes não foram eliminadas completamente do ensino médio 

(assim como a educação física e a filosofia), mas diante da conjuntura de 

circunstâncias que estão envolvidas, essa possível exclusão ou saída das disciplinas 

do ensino médio, é algo bem simbólico e emblemático a ser pensando. Maria Alice 

Setubal, socióloga e educadora, escreveu um artigo intitulado Ter ou não ter 

educação física e artes no ensino médio, eis a questão, onde defende a 

obrigatoriedade das disciplinas no currículo escolar. Um dos trechos onde ela 

defende a permanência de artes acho interessante citar: 

 

As aulas de arte são fundamentais para o desenvolvimento pleno das 
crianças e jovens, por diversos motivos. Ao debruçar-se neste 
universo, o aluno tem a possibilidade de fazer uma nova leitura de 
mundo e criar uma visão crítica de seu entorno. Isso é muito 
importante, sobretudo considerando-se o fato de que a maioria dos 
alunos de famílias com maior vulnerabilidade social tem poucas 
oportunidades de ampliação de seu repertório cultural. A arte é ainda 
um meio fundamental de expressão, de sensibilização e de 
criatividade. [...] As aulas de artes ainda oferecem oportunidades 
para que a aprendizagem saia de dentro dos muros da escola e se 
dê em museus e galerias. [...] Inclusive, devemos lembrar que, 
durante as ocupações das escolas realizadas nos últimos anos, os 
alunos secundaristas reafirmaram seu interesse pelas artes, 
realizando diversas exposições e aulas abertas de pintura, fotografia 
e grafite. (SETUBAL, 2016)  
 

Podemos pensar também a sociologia como ferramenta onde o aluno 

também tem possibilidade de fazer uma nova leitura do mundo, criar uma visão 

crítica, sendo objeto de criatividade, dada a imaginação sociológica que esse aluno 

tem capacidade de fomentar, e essa saída dos muros da escola, pois a sociologia 

não se restringe apenas a conteúdos, mas pode (e acreditamos que deve) aparecer 

e existir para além deste na vida e no cotidiano do aluno, o que o trecho acima 

propõe que também a arte o faça. 

A fragilidade que essas disciplinas possuem dentro do currículo devido suas 

intermitências pode ser um fator relevante a se pensar, porém acredito que, 
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sobretudo por elas trabalharem com senso crítico e terem poder de 

mudança/transformação (assim como a filosofia no que diz respeito ao senso crítico 

e a educação física no poder de transformação), e a própria desvalorização que 

estas disciplinas (as quatro em geral) sofrem dentro do ambiente escolar diz muito 

sobre a possível retirada delas com esta reforma. A urgência de quem propôs esta 

medida é que o jovem saia do ambiente escolar diretamente para o mercado de 

trabalho como mão de obra, e não tem interesse algum em formar no ambiente 

escolar um jovem questionador, crítico de fato. 
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O que os atores escolares pensam sobre arte como recurso 

didático 

 

3 - Apresentação do campo 

O objetivo deste capítulo é analisar e considerar os dados obtidos com a 

aplicação do questionário aos alunos2 e as entrevistas aos professores3. Os 

questionários e as entrevistas foram pensados de maneira a elucidar e corroborar 

todo estudo bibliográfico feito anteriormente, a fim de observar, refletir e pensar a 

maneira como a arte, podendo ser um recurso didático, aparece no ambiente 

escolar. Se ela aparece, como aparece, e de que forma aparece para cada agente, 

tanto os alunos, quanto os professores. 

O questionário foi aplicado a 30 alunos do 3º ano do ensino médio, estudantes 

do Liceu de Humanidades de Campos, um colégio pertencente à rede estadual de 

ensino do Rio de Janeiro. No questionário tentei abordar questões como, por 

exemplo, se o aluno teve a disciplina de sociologia nos três anos do ensino médio, e 

caso sim se ele saberia informar a formação do professor regente. Também quis 

compreender o que é uma boa aula para o aluno, e como foram as aulas de 

sociologia dele no ensino médio. Relacionando com arte, perguntei quais recursos 

seu(s) professore(s) utilizavam para além do livro didático, assim como qual opinião 

desse aluno sobre a utilização desses recursos, e por fim perguntei se esse aluno 

enxerga uma aproximação da disciplina de sociologia com a arte em geral. 

A entrevista com os professores foi pensada como forma de abordar alguns 

pontos também levantados no questionário dos alunos, como a formação docente do 

professor, o que ele entende como uma boa aula, que tipo de aula ele acha que os 

alunos gostam, quais recursos didáticos eles utilizam, o que eles acham de 

aproximar a sociologia da arte, se utilizam recursos artísticos para além do livro 

didático em suas aulas, como observam a recepção dos alunos a esses recursos, e 

se na(s) escola(s) em que trabalha(m) têm facilidade para utilizar esses recursos. A 

escolha dos professores se deu pela minha aproximação com os docentes. Três 

deles são pertencentes ao grupo Coeducação de Gerações do Projeto PIBID UFF 

                                                
2
 Este questionário está disponível para consulta no Apêndice A. 

3
 As perguntas referentes a esta entrevista está disponível para consulta no Apêndice B. 
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Campos, o qual eu também faço parte, e o último foi meu professor regente do 

estágio obrigatório da disciplina Pesquisa e Práticas de Ensino III. 

 

 

3.1 - Questionário aplicados aos alunos 

 

 Dos trinta alunos participantes do questionário, todos do 3º ano do ensino 

médio, 60% são do sexo feminino e 40% do sexo masculino, e sua idades variam 

entre 17 e 21 anos. De todos os estudantes, apenas um não teve a disciplina no 

primeiro ano do ensino médio, mas este (assim como os demais) teve no segundo e 

terceiro ano. Quanto à formação profissional do professor regente da disciplina em 

cada ano letivo, no primeiro ano do ensino médio ficou bem dividido, muitos alunos 

tiveram aula com professores formados em ciências sociais (33%), em direito (33%), 

em história (6%), mas também tiveram os que não sabiam responder (14%). No 

segundo ano do ensino médio, os professores tinham formação em ciências sociais 

(33%), em história (30%), em direito (20%), em filosofia (3%), e os que não 

souberam responder somaram também 14%. No terceiro ano todos estudavam com 

o mesmo profissional que era formado em ciências sociais (100%). 

 Diante desses dados, onde apenas no terceiro ano todos os alunos tiveram 

aulas com um profissional formado em ciências sociais, e nos anos anteriores foi 

bem diversificado a formação dos profissionais, voltemos a um ponto já mencionado 

no capítulo anterior. Quando perguntados sobre como foram as aulas de sociologia 

no ensino médio, muito dos alunos que relataram ter tido dificuldades com a 

disciplina no primeiro e segundo ano do ensino médio, tiveram a disciplina com 

profissionais formados em outras áreas que não as ciências sociais. E a maioria 

desses alunos consideraram que no terceiro ano tiveram mais facilidade, a matéria 

foi mais produtiva, as aulas foram de fato boas. Fica nítido diante dos dados que a 

formação profissional pode influenciar muito no rendimento da disciplina. É claro que 

existem condições (como já mencionado no capítulo anterior), como o fato da 

sociologia ser uma disciplina relativamente “nova” no currículo, assim que foi tornada 

obrigatória dificilmente teria um corpo docente sólido que preencheria seu quadro de 

horários, por isso a permissão de outros profissionais de outras áreas em aplicar 

esta disciplina é medida a priori necessária, mas também é importante destacar que 
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conforme a disciplina vai ganhando espaço no currículo, vai formando um corpo 

docente mais preparado e munido a ofertar a disciplina. 

 Além da questão relacionada à formação profissional do professor da 

disciplina, na pergunta como foram as aulas de sociologia no ensino médio, houve 

grande consenso entre os estudantes (mesmo que cada um tenha respondido 

separadamente) que a disciplina foi boa, interativa, com muitos debates sobre temas 

importantes mostrando diferentes opiniões, democráticas, interessantes. Um aluno 

assinalou que as aulas poderiam ser melhores, um outro que algumas aulas eram 

meio sem sentido, eram normais, mas as críticas em sua grande maioria foram bem 

positivas. 

 Quando perguntado sobre o que é uma boa aula na ótica dos alunos, muito 

se apareceu sobre o direito a participação do aluno nesta. A maioria dos alunos 

assinalou que a participação de todos, sem repressão, torna a aula mais interativa e 

dinâmica. Também foram apontadas atividades, debates, exemplos cotidianos, uso 

do lúdico, como ferramentas capazes de produzir conhecimentos que não se 

restrinjam apenas para uma obtenção de uma nota para avançar de série, mas sim 

um conhecimento para a vida toda. A proximidade/amizade do professor, também 

aparece como importante, e um ponto curioso que um aluno propôs foi que o 

professor exponha suas ideologias. 

 A proposta inicial deste trabalho era pensar de que modo, para além do livro 

que é o principal material didático, a arte pode se fazer presente na/e ser articulada 

à disciplina de sociologia, para se trabalhar em sala de aula. Considerando isto, uma 

das perguntas para os alunos era qual(is) material(is) didáticos, para além do livro 

didático, os professores utilizavam em suas aulas. Os elementos que apareceram 

foram: poesia, quadrinhos, teatro, literatura, filmes, charges, vídeo, fotografia, 

música, palestras, e páginas do facebook. Reconhecendo o uso desses recursos, a 

pergunta seguinte era qual a opinião dos alunos sobre o professor utilizar aqueles 

em suas aulas. 

Foram feitos muitos elogios ao profissional que utiliza recursos para além do 

livro didático. Os alunos classificaram o uso desses elementos em sala de aula 

como muito bom, torna a aula diferente, atualizada, mais interessante, legal, 

dinâmica, foge do cotidiano, e é um novo modo de se ver a matéria, o que faz com 

que a aula renda mais, e seja melhor, contribuindo para um crescimento intelectual 

dos alunos. Sobre os professores, os alunos disseram que acham inteligente fazer 
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uso destes recursos, demonstra que ele se esforça em seu trabalho, dá aula por 

amor, é um profissional antenado e moderno, bom profissional e inovador. Em suma 

foi consenso entre os alunos que isto torna a aula mais proveitosa, reforçando o 

conteúdo, e um aluno apontou que é um meio de mostrar as mudanças na 

sociedade e seus impactos, ou seja, trazer esse conteúdo para próximo da realidade 

do aluno, demonstrando como o conteúdo programático se faz presente não apenas 

na teoria mas também na prática, sendo uma maneira de olhar este conteúdo por 

uma nova ótica. 

A última pergunta do questionário era se o aluno conseguia enxergar uma 

aproximação da disciplina com a arte, não apenas a disciplina da educação artística 

mas a arte em geral. Apesar de boa parte dos recursos que os professores utilizam 

em sala de aula que apareceram no questionário serem recursos artísticos, 50% dos 

alunos responderam não e 50% responderam sim. Das respostas “não” apenas uma 

foi justificada, e o aluno pontua que enxerga essa aproximação mais com a ciência 

política e antropologia, ou seja, consegue enxergar a arte de certa maneira próxima 

às ciências sociais, mesmo que não diretamente a sociologia. Nas respostas “sim” 

apareceu a questão da arte ligada à cultura e cidadania, maneira de pensar e estar 

presente no meio político e por dentro dos problemas que enfrentamos na 

sociedade, a arte como maneira de retratar a sociedade ao longo dos anos, arte 

como maneira de expor ideias, envolvida na sociedade, meios de expressão como 

música, dança e grafite. 

Diante dos resultados apresentados, fica muito nítido que o aluno se interessa 

mais pela aula quando a aula se torna interessante para ele. A proximidade e o 

convívio harmônico com o professor são fatores que irão também aproximar o aluno 

à disciplina, cabe ao professor explorar maneiras para que isso aconteça, trazendo 

recursos que instiguem a participação do aluno, como a participação deles nas 

aulas, através de debates, por exemplo, tornando as aulas interativa e democráticas, 

levando o aluno a fazer parte integrante e agente do processo. Uma maneira de 

diversificar a maneira tradicional de se dar aula, trazendo então esses recursos 

como integrantes do processo é dispor de materiais alternativos para se trabalhar 

em sala de aula, e os recursos didáticos são fundamentais para isso. Levar um 

material diferenciado para sala de aula requer uma pesquisa, e pesquisa requer 

tempo e disposição, por isso o professor precisa estar disposto a executar tal feito, 

estando também ciente que pode funcionar ou não, os alunos podem se importar ou 



40 
 

não com aquilo. Mas como vimos diante dos dados do questionário aplicado, os 

alunos unanimemente consideraram recursos didáticos como ferramentas ótimas 

para se trabalhar em aula, e aproximar o conteúdo teórico a algo mais prático e 

tangível ao aluno. A maioria dos recursos apontados pelos alunos, são em sua 

maioria recursos artísticos, como a música, poesia, teatro, filmes, fotografia. A arte, 

como demonstrado no capítulo anterior, muito se faz, e pode se fazer presente no 

ambiente escolar, de diversas maneiras. Na sala de aula, o professor pode utilizar-

se disso e inserir os elementos que lhe agradam, que lhe são favoráveis para 

trabalhar e trazer o conteúdo programático obrigatório para mais próximo e inteligível 

ao aluno. Importante também saber a aceitação e aprovação dos alunos quanto o 

que se quer ser trabalhado, por isso o diálogo se torna fundamental para isso. O 

professor precisa conhecer seu alunado, compreender seus gostos, interesses, 

preferências para trabalhar da melhor forma possível para eles.  

 

 

3.2 - Entrevista com os professores 

 

Pensando em como os professores iriam responder a essa demanda, foi feita 

a entrevista com alguns professores. Os alunos se interessam por maneiras e 

materiais alternativos ao tradicional, o livro didático, mas para isso é necessário que 

seus professores queiram e acima de tudo possam utilizar-se desses recursos. Nem 

sempre a escola irá dispor de aparato e ferramentas necessárias para que os 

professores trabalhem em sala de aula esses recursos. 

Dos quatros professores entrevistados, um apenas era homem e o restante 

mulheres. Suas idades variam entre 24 e 56 anos. Quanto à formação, um é 

formado em história4 e já leciona há quase 7 anos, uma é formada em pedagogia e 

já possui cerca de 30 anos de profissão, das outras duas que são formadas em 

ciências sociais, uma leciona sociologia há 5 anos, porém tem 7 anos de profissão a 

contar com o tempo que lecionava também história, e a última tem 3 anos de 

profissão. Todos os profissionais lecionam para turmas de ensino médio, 1º, 2º e 3º 

ano, e um professor apenas leciona também para o NEJA.  

                                                
4
 Após sua formação em história, começou fazer ciências sociais na UFF Campos, mas não chegou a 

concluir o curso, e segundo o entrevistado, pelas normas da Secretaria de Educação seu currículo 
em história se estende também a Sociologia, leciona esta disciplina desde 2010. 
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Quando questionados sobre o que eles entendem por uma boa aula, assim 

como com o questionário dos alunos, houve um grande consenso nestas respostas, 

se esbarrando com o que os alunos entendem por uma boa aula: uma aula 

participativa de fato. Foi colocado que quando o aluno entende o conteúdo e 

consegue traçar um diálogo de acordo com seu entendimento, respondendo de 

acordo com aquilo que você lecionou, entendendo a sua linguagem, os conceitos e 

conteúdos propostos. A sociologia não é decoreba, mas sim uma ferramenta de 

análise, portanto quando o aluno consegue pegar o que tá vendo em sala e 

consegue transpor para sua vida diária, construindo uma troca de saberes, pois na 

sala de aula não há aprendizado somente de uma parte, e sim é uma troca de 

saberes entre todos agentes envoltos, então essa participação e esse diálogo é 

interessante para ambas as partes. A aula dinâmica além de chamar atenção dos 

alunos, faz com que eles participem mais, e aprendam consequentemente melhor, 

se interessando também mais pela disciplina e conteúdo, visto que eles estão 

fazendo parte do processo de ensino-aprendizagem. 

Quanto ao tipo de aula que os professores acreditam que os alunos gostam, 

além de aulas dinâmicas e interativas, apareceu também aula visual, com direito a 

documentários, filmes, slides, e também resumos ou esquemas no quadro para que 

eles entendam melhor o que você vai explicar. Um exemplo de interação e uso de 

mídias eletrônicas foi dado por uma professora que relatou que ultimamente tem 

usado a internet e o celular dos alunos para pesquisas rápidas, e que o retorno tem 

sido bacana e eles gostam dessa dinâmica. Porém como os alunos possuem gostos 

variados, uns gostam da aula mais conversando, outros de fazer exercícios, outros 

são mais visuais, é importante que o professor tenha tato e conhecimentos sobre a 

turma em geral e seus gostos, para desenrolar melhor sua aula e a maneira de 

apresentar o conteúdo da disciplina que seja mais atrativo e eficiente. 

Sobre os recurso que esses professores utilizam para dar aula a maioria 

disse estar refém de aula expositiva, e utilizar apenas quadro e caneta, visto a 

precariedade de materiais ou a falta deles nas escolas. Quando possível eles 

afirmaram gostar de trabalhar com documentários, filmes, slides. Uma professora 

disse gostar de utilizar análise de charges e imagens, e pedir para que os alunos 

levem materiais de acordo com o tema que foi abordado em sala. Outra relatou que 

gosta de passar atividades impressa que contenham relação com aquilo que foi 

trabalhado em sala, para reforçar o que foi passado. 
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Assim como para os alunos, os professores também foram questionados 

sobre enxergarem uma aproximação da arte com a sociologia. De maneira geral 

todos concordaram que é uma experiência bacana e interessante a se fazer. Um 

professor reconheceu que nunca havia pensado na ideia, mas achou bem 

interessante a proposta, até deixou em aberto para trabalhar no ano seguinte com 

suas futuras turmas.5 Uma outra professora relatou que a falta de tempo é um fator 

que a atrapalha muito em trabalhar essa proposta em sala de aula, pois até o ano 

passado os 1º e 2º anos do ensino médio da rede estadual do Rio de Janeiro só 

tinham 1 tempo de 50 minutos, e só a partir deste ano de 2017 passou a ter dois 

tempos semanais para as turmas de 1º e 3º ano6·, o que, segundo ela atrapalhava 

muito realizar tal feito, mesmo já tendo alguns materiais prontos e preparados para 

se trabalhar. Uma outra professora expôs que gosta de trabalhar com análise de 

charge, criação de desenhos, músicas através de paródias, até mesmo encenação 

de alguma coisa que represente o tema/conteúdo que está sendo abordado, 

tornando assim a aula e o aprendizado mais dinâmico. 

Quando perguntados se utilizam recursos artísticos em suas aulas, todos 

responderam que sim. Os elementos que aparecem foram: filmes, documentários, 

charges, fotografia música e teatro. Uma das professoras fez um relato de sua 

experiência utilizando tais recursos. Sempre que a mesma passa filmes ou 

documentários pede um trabalho em cima deste para que os alunos possam 

relacionar o conteúdo aprendido em sala com o conteúdo assistido no 

filme/documentário, para que a atividade tenha uma finalidade concreta e não seja 

algo apenas para passar o tempo, mas uma forma de aplicabilidade da disciplina em 

algo tangível ao aluno. Ela também já trabalhou com teatro, onde dividiu a turma em 

grupos e pediu que cada grupo escrevesse um roteiro que deveria incluir o tema 

minorias, assim um grupo falou sobre as minorias sexuais, outro grupo sobre 

religiosas, e assim por diante. Essa atividade acabou demandando muito tempo, 

pois além de criar o roteiro para aprovação eles precisavam ensaiar, e o local que 

faziam isso era o auditório, porém para utilizar tal espaço precisava de um 

                                                
5
 Essa entrevista foi realizada no final de 2016, portanto as turmas futuras seriam as turmas que o 

professor iria trabalhar no ano de 2017. 
6
 De acordo com uma vitória na reivindicação do movimento estudantil na época da greve da rede 

estadual no ano de 2016, sociologia e filosofia passaram a ter dois tempos de aula em todas as 
turmas do ensino médio conforme a resolução SEEDUC nº 5440, publicada no dia 11 de maio de 
2016 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 
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responsável, o que dificultava o desenrolar da atividade, mas segundo a professora 

o resultado dessa experiência foi ótimo desde o roteiro até a apresentação. Uma 

outra atividade que ela já propôs aos alunos foi a construção de paródias musicais 

com o 3º ano, e esta atividade foi realizada no período em que eu acompanhava a 

aula dessa professora pelo projeto PIBID, e foi uma experiência muito bacana que 

eu tive a oportunidade de observar. 

A recepção dos alunos a utilização de recursos artísticos para todos os 

entrevistados é muito boa. Em todas as falas aparecem que os alunos gostam 

bastante, inclusive se interessam mais pela disciplina/conteúdo quando estes 

recursos estão presentes nas aulas. Com o uso destes, as aulas se tornam mais 

dinâmicas e interessantes, quando tem algum trabalho que utiliza tais recursos os 

alunos ficam mais animados e inclusive fazem de maneira ótima os trabalhos. 

Por fim questionei se na escola que o professor trabalha tem facilidade para 

utilizar os recursos, e em unanimidade todos responderam que não. Um professor 

relatou que das três escolas da rede estadual que leciona, apenas em uma 

conseguiu trabalhar com estes recursos. Duas das professoras entrevistas lecionam 

na mesma escola, e relataram que nesta escola só tem 1 datashow, o qual nem 

sempre está funcionando e/ou disponível, 1 televisão solta e 1 televisão no auditório, 

o que se apresenta muito pouco para o tamanho da escola, visto que a mesma 

possui um grande número de alunos, e professores, ou seja, as duas encontram 

bastante dificuldades para utilizar recursos que dependam de materiais/mídias 

eletrônicas. Uma dessas professoras também trabalha em uma escola particular, e 

relatou que o panorama é totalmente diferente, visto que na escola particular todas 

as salas dispõem de uma televisão, o que facilita muito quando esta professora quer 

trabalhar com filmes, documentários, fotos, etc. Por fim, a última professora relatou 

que na escola onde trabalha para utilizar tais recursos precisa levar seu notebook e 

uma extensão de casa, o aparelho de som e o datashow pega na direção, porém 

nem sempre está disponível, e quando está acaba perdendo tempo da aula para 

preparar o material, o que acaba muitas vezes sendo estressante e desanimador, 

mas caso a escola dispusesse de uma sala de multimídia o cenário seria bem 

diferente.  

Em síntese, podemos observar que muitas vezes, por mais que o professor 

queira diferenciar suas aulas e torná-las mais atrativas e dinâmicas acaba 

encontrando muitas barreiras, como uma falta incentivo e também principalmente a 
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falta de recursos e suporte necessário para realizar tais trabalhos. O que acaba por 

condicionar o professor a ficar às aulas estreitamente tradicional, expositiva, quadro, 

caderno e livro. 
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Considerações finais 

 

De acordo com o material bibliográfico investigado e os dados obtidos através 

do trabalho de campo, podemos traçar alguns resultados e contribuições ao tema 

proposto a este trabalho, os quais tentarei exprimir a partir de agora. 

Podemos descrever algumas correlações entre as respostas dos alunos aos 

questionários e dos professores nas entrevistas. O que vem a significar ser uma boa 

aula, em síntese, é uma aula participativa, onde todos os agentes envoltos têm 

oportunidade de participar, sendo envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

de maneira mais positiva e produtiva. Uma aula não deve ser apenas a transposição 

de conteúdos por parte do professor, mas sim, uma verdadeira mediação didática, 

onde haja de fato uma troca de saberes entre os atores participantes. O dinamismo 

é um fator que irá dar um oxigênio a rotina que, quando previsível e repetitiva pode 

vir a tornar-se cansativa tanto o professor, quanto para o aluno. Aulas com caráter 

democrático e participativo caem no gosto dos alunos e, segundo eles, se tornam 

mais interessantes, e uma ferramenta capaz de produzir ensinamentos para além de 

uma nota apenas, mas para a vida em geral.  

Porém, precisamos refletir sobre as possibilidades que estão tangíveis e palpáveis 

aos professores, para que os mesmos possam arcar com tais feitos. Até o ano de 

2016, os professores de sociologia da rede estadual do Rio de Janeiro só tinham 

uma aula semanal no 1º ano e 2º ano do ensino médio, o que dificultava e até 

mesmo, impossibilitava que os professores pudessem fazer um trabalho 

diferenciado e alternativo ao que é feito tradicionalmente. O conteúdo do 1º ano e 2º 

ano do ensino médio são conteúdos extensos, e o tempo a se trabalhar muito 

pouco, talvez essa variante seja o motivo de que boa parte dos alunos assinalou em 

seus questionários que tiveram dificuldades nessas séries. Em contrapartida, os 

mesmos encontraram mais facilidades com a disciplina no 3º ano, e classificaram as 

aulas como boas e produtivas. Com a atual resolução da SEEDUC que prevê dois 

tempos semanais em pelo menos duas das três turmas do ensino médio, talvez este 

panorama pode ser modificado, e transformado para melhor, tanto para os alunos 

por terem mais tempo de contato com a disciplina, tanto para os professores por 

terem mais tempo de trabalharem a disciplina e levarem talvez um trabalho mais 

diferenciado. 

Quanto aos recursos didáticos, em especial os recursos artísticos que é o 

objeto de investigação deste trabalho, ficou claro que há uma grande concordância 

em aprovação ao seu uso por ambas as partes, porém alguns fatores acabam 

atrapalhando que haja uma prática ou uma tradição no uso desses recursos. Devido 
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à atual condição das escolas da rede estadual, o professor se vê refém de utilizar o 

material habitual: quadro, caneta e apagador, pois há muita carência de 

infraestrutura e materiais. Em suma, não depende apenas da vontade do professor 

de utilizar tais recursos, nem da vontade do aluno de ter aulas diferenciadas, a 

escola nem sempre está apta a realizar tais feitos, mesmo que estes como podemos 

ver, é de grande valia, interesse e gera bons resultados para ambas as partes. Uma 

sala multimídia já pronta, por exemplo, seria uma condição básica para o uso desses 

recursos, pois, assim o professor não teria que perder tempo de aula para montar o 

equipamento, nem carregar parte de seu próprio material pessoal, o que como 

relatado por uma das professoras em sua entrevista é cansativo e estressante. 

Apesar dos alunos sinalizarem quais recursos artísticos para além do livro 

didático os professores utilizavam, na hora de identificar uma aproximação entre a 

sociologia e a arte tiveram uma certa dificuldade, sendo metade das respostas sim e 

metade não, e poucas justificadas o porquê da resposta. Já os professores acham 

bacana a ideia, uma parte disse já ter experimentado usar, outra parte não, porém é 

algo que lhes interessa. Os que já tentaram aproximar a sociologia da arte 

apontaram como a experiência é interessante e bem recebida pelos alunos. Uma 

das reclamações que foi feita é a falta de tempo e a dificuldade, seja de material ou, 

por exemplo, espaço para o desenvolvimento dessas atividades.  

O professor precisa de estratégias e esquemas que lhe permitam dialogar de 

maneira eficiente com seu alunado, e a arte pode exercer este papel. Como observa 

Silva: 

[...] O ofício de professor é parecido com o ofício do artesão que aprende 
os conhecimentos com os mestres de ofício, mas vai criando suas técnicas 
ao longo de sua vida. A base do ofício é o saber, são os saberes 
elaborados historicamente sobre a arte, e nosso caso, sobre a ciência. As 
técnicas nascem das necessidades contemporâneas e do saber 
acumulado e apropriado pelo artesão e pelo professor. [...] Temos que nos 
concentrar em duas dimensões da nossa tarefa: o saber acumulado da 
sociologia e as necessidades contemporâneas da juventude, da escola, do 
ensino médio e dos fenômenos sociais mais amplos. Do saber acumulado, 
definimos princípios lógicos do raciocínio e da imaginação sociológica. Das 
necessidades contemporâneas, definimos modos de ensinar, técnicas de 
criação de vínculos da sociologia com os alunos (SILVA, 2008, p. 05 apud 
LIMA e ARAUJO, 2012, p. 7). 
 

A arte pode então ser encaixada dentro dessas necessidades 

contemporâneas da juventude, visto que de acordo com o próprio questionário 

assinalado pelos alunos, e também o discurso apresentado pelos professores nas 

suas entrevistas, a arte aparece como grande aliado ao ensino, tendo não apenas 
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uma aceitação como também sendo requisitada como diferencial proveitoso ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

 Como a sociologia é uma disciplina recente e carente de materiais didáticos, 

a arte e seus elementos podem lhe servir de grande ajuda aos professores em suas 

aulas, sendo utilizada como fonte de conhecimento e aprendizagem, e também 

como arcabouço teórico capaz de despertar interesse nos alunos e um melhor 

desempenho escolar a estes. 

Observado tudo já apresentado, acredito que o diálogo entre a arte e a 

sociologia ainda é muito acanhado, e poderia ser mais extenso, mais comunicativo. 

Como observa Setton:  

Já que a escola na atualidade vem se deparando com outros parceiros em 
sua ação pedagógica – e aqui ressalto a emergência da mídia – seria 
necessário aprendermos, como educadores, outras linguagens passíveis 
de transmitir e produzir conhecimentos. Ainda que o código escrito seja o 
grande difusor e matéria prima de toda e qualquer produção e 
manipulação do conhecimento característico das formações modernas, é 
preciso observar o surgimento de outros estímulos criativos em nosso 
meio cultural. (SETTON, 2004, p. 68 apud LEODORO, 2009, p. 72) 
 

Ou seja, a arte enquanto ferramenta didática em sala de aula pode e é um 

recurso interessantíssimo a se pensar nessa nova maneira de transmissão e 

produção de conhecimentos, podendo ser utilizada como este “estímulo criativo em 

nosso meio cultural” proposto na passagem acima.  

Este é o esforço e o estímulo que este presente trabalho teve para ser 

realizado: pensar a arte e seus recursos como maneiras alternativas ao material 

didático comum (livro, por exemplo), trazendo uma nova proposta a ser pensada, 

estudada e praticada pelos professores na sala de aula, diante das possibilidades 

cabíveis e possíveis ao mesmo, levando em conta também as dificuldades e 

entraves que podem ser encontradas pelo caminho. 
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Apêndices 

 

APÊNDICE A - Questionário para os alunos 

 

1) Sexo: (  ) Masculino / (  ) Feminino 

 

2) Idade: (  ) 15 anos / (  ) 16 anos / (  ) 17 anos / (  ) 18 anos / (  ) 19 anos / (  ) 20 

anos  

 

3) Marque em qual ou quais anos do ensino médio você teve a disciplina de 

sociologia: (  ) 1º ano  (  ) 2º ano / (  ) 3º ano  

 

4) Você sabe qual formação de seu professor de sociologia?  

(  ) Sociologia ou Ciências Sociais / (  ) História / (  )Filosofia / (  ) Geografia /  

(  ) Não sabe / Outros:_________________________ 

OBS: Se teve mais de um professor durante o ensino médio sinalize aqui qual a 

formação correspondente a cada professor de cada série:  

1º ano: _________________  2º ano:____________________ 3º ano:___________                  

 

5) O que é uma boa aula pra você? 

 

 

6)  Como foram as aulas de sociologia no ensino médio? 

 

 

7) Além do livro didático, quais recursos esse(s) professor(es) utilizava(m) nas 

aulas?  

(  ) Fotografia / (  ) Filmes / (  ) Música / (  ) Poesia / (  ) Charges / (  ) Quadrinhos /          

(  ) Teatro / (  ) Vídeo /  (  ) Dança / (  ) Artes Plásticas / (  ) Pinturas / (  ) Literatura / 

Outros: 

 

 

8)  O que você acha do professor que utiliza esses tipos de recursos? 

 

 

9) Você consegue enxergar uma aproximação da disciplina de sociologia com a 

arte? (Não apenas a disciplina de educação artística, caso você tenha, mas com arte 

em geral) 
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APÊNDICE B - Entrevista com os Professores de Sociologia para Monografia - 

Mariana Gomes Coelho 

 

 

1) Nome do Professor: 

 

2) Idade: 

 

3) Sexo: 

 

4)  Formação: 

 

5) Quanto tempo é professor: 

 

6) Quais séries leciona: 

 

7) O que você entende por uma boa aula? 

 

8) Que tipo de aula você acha que os alunos gostam? 

 

9) Quais recursos utiliza para dar aula: 

 

10) O que acha de aproximar arte de sociologia? 

 

11) Você utiliza recursos artísticos (fotografia, filmes, música, teatro, etc) como material 

didático para além do livro didático? 

 

12) Se sim, como você observa a recepção dos alunos a esses recursos? 

 

13) Na escola que você trabalha. tem facilidade para utilizar esses recursos? 

 

 


