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RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a relação entre a formação acadêmica dos

licenciandos  em  ciências  sociais  e  a  prática  em  sala  de  aula. O  problema  norteador  da

pesquisa  é  aferir  o  grau de  adequação  da  formação recebida  na  universidade  pelo  futuro

professor,  quando  submetida  ao  efetivo  desempenho  da  docência  em  sala  de  aula,  na

construção  conjunta  do  conhecimento  com  seus  respectivos  alunos.  Foram  realizadas

entrevistas  indiretas,  coletivas  e  individuais,  com  professores  e  alunos  de  duas  escolas

estaduais do município de Niterói, bem como observações participantes ao longo de minha

trajetória acadêmica e no transcorrer do estágio realizado. A formação teórica recebida na

universidade  mostrou-se adequada e  pertinente  ao currículo  a ser  desenvolvido no ensino

médio.  Entretanto,  verificou-se  que  a  preparação  para  a  prática  da  docência  demanda

correções.

Palavras-chave: Sociologia; Ensino Médio; Professor.

ABSTRACT

This article aims to analyze the relationship between the academic training of social

science graduates and the practice in the classroom. The guiding problem of the research is to

assess the degree of adequacy of the training received at the university by the future teacher,

when  submitted  to  the  effective  performance  of  teaching  in  the  classroom,  in  the  joint

construction of knowledge with their respective students. Indirect, collective and individual

interviews were conducted with teachers and students from two state schools in the city of

Niterói,  as well  as participant  observations  throughout  my academic trajectory and in the

course of the internship. The theoretical training received at the university was adequate and

pertinent to the curriculum to be developed in high school. However, it has been found that

preparation for teaching practice demands corrections.

Keywords: Sociology; High School; Teacher.
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1 INTRODUÇÃO

Desenvolver  a  capacidade  de  análise  e  o  senso  crítico  acerca  dos  fenômenos

socioculturais,  constitui-se  um dentre  os  atributos  da graduação em Ciências  Sociais  pela

Universidade Federal Fluminense. O profissional licenciado em Ciências Sociais habilita-se a

lecionar no ensino fundamental e no ensino médio, neste caso, particularmente, a disciplina

Sociologia, obrigatória em todas as escolas públicas ou privadas do Estado do Rio de Janeiro.

Discutir o ensino da Sociologia passa, necessariamente, por questionar qual o papel

do  ensino  médio,  que  sujeitos  pretendemos  formar  e,  fundamentalmente,  qual  sociedade

esperamos construir a partir de nosso sistema escolar. Em razão da intermitência histórica da

disciplina, convém que sejam feitas recorrentes reflexões teóricas, reavaliações da prática e

observância da pluralidade na emissão de opiniões e análises.

O  presente  artigo  possui  como  objeto  o  encontro  entre  a  formação  acadêmica

recebida pelos futuros professores de sociologia, graduandos em licenciatura, e o universo da

sala de aula do ensino médio, o cotidiano dos alunos e a realidade que lhes cerca. O problema

norteador desta pesquisa é aferir o grau de adequação da formação recebida na universidade

pelo futuro professor, quando submetida ao efetivo desempenho da docência em sala de aula,

na construção conjunta do conhecimento com seus respectivos alunos. Somos preparados para

aquilo com que, efetivamente, iremos nos deparar?

Para realização desta pesquisa, foi submetido à análise o arcabouço teórico do curso

de  graduação  em  Ciências  Sociais,  modalidade  Licenciatura,  da  Universidade  Federal

Fluminense – UFF. Também foram cotejadas as dinâmicas e aulas práticas utilizadas nas salas

da faculdade, a interlocução com professores e colegas de graduação e, fundamentalmente, o

estágio obrigatório realizado em meio a dois colégios estaduais, em turmas do ensino médio,

nas aulas de sociologia. Trata-se de um artigo de revisão, onde a metodologia de pesquisa

empregada  foi  a  qualitativa,  pois  os  dados  analisados  são  não-métricos  (suscitados  e  de

interação)  e  se  valem  de  diferentes  abordagens. Foram  realizadas  entrevistas  indiretas,

coletivas e individuais,  com professores e alunos, bem como observações participantes ao

longo de minha trajetória acadêmica e no transcorrer do estágio realizado.
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Com relação ao levantamento  bibliográfico  referente  ao Ensino de Sociologia  no

Brasil,  levaremos em consideração o que é indicado por autores como Handfas e Teixeira

(2007), Meucci (2015), Mota (2014), Oliveira (2013), Silva (2005). Ademais, nos valemos de

clássicos como Saviani (2008), Bourdieu e Passeron (1992) quando da análise da educação

escolar como um todo.

A estrutura do artigo consiste em: I - Num primeiro momento, repassar as discussões

teóricas que consideramos como sendo principais, os temas reincidentemente abordados por

pesquisadores de Educação na área da Sociologia. Ao mesmo tempo, será avaliada em que

medida o curso de graduação em licenciatura deu conta de abordá-los. Convém ressaltar que o

rol aqui levantado não se pretende exaustivo, trata-se muito mais de ilustrar, a luz de autores

proeminentes, questões que receberam considerável atenção ao longo da graduação; II – O

segundo  passo  está  relacionado  com  a  transmissão  do  registro  etnográfico  de  minha

experiência na realização do estágio docente.  A intenção desta seção é situar o leitor com

relação ao universo por mim encontrado, quando do momento de minha primeira inserção em

salas de aula do ensino médio da rede pública do estado do Rio de Janeiro; III – Por fim, os

dados levantados serão confrontados, a fim de que seja verificada a adequação da preparação

recebida na universidade com o concreto ofício de ser professor.

2 A FORMAÇÃO TEÓRICA UNIVERSITÁRIA

No transcorrer do percurso histórico de institucionalização da sociologia no Brasil,

pudemos constatar  que a  oferta  da disciplina  nos currículos  não possuiu,  exclusivamente,

razões  de cunho pedagógico ou científico.  São plurais,  qualitativa e  quantitativamente,  os

momentos em que se constatou uma parcial  vinculação de nossa disciplina com intenções

programáticas que estiveram muito além da dimensão escolar.

De acordo com Oliveira (2013), o reconhecimento da intermitência desta ciência no

currículo,  e  o  fato  de  ser  uma  tradição  cujas  raízes  encontram-se  na  realidade  escolar,

antecedendo a existência de cursos voltados para a formação específica de cientistas sociais

são questões essenciais para a compreensão das singularidades do ensino da sociologia no

nosso  país.  Segundo  Meucci  (2015),  na  primeira  metade  do  século  XX,  a  formação

sociológica era um projeto das elites que, em meio a acontecimentos sociais e condicionantes

históricos de questionamento a ordem vigente, demandavam o auxílio da ciência para fins de

padronização.
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“a  fundação  do Partido  Comunista,  a  Marcha  dos  Tenentes,  a  criação  do

Centro D. Vital e a Semana de Arte Moderna. As greves operárias, a revolta

nas camadas médias do exército, a reação organizada dos católicos e a busca

de  novos temas e  novas  formas  de  expressão  artística  são  indicadores  da

inquietação social do período (FAUSTO, 1997 apud MEUCCI, 2015).

Ao longo de sua história, entre outros, a sociologia já foi utilizada com o viés de

instrumento  difusor  do  positivismo,  de  doutrinação  ao  estrito  cumprimento  da  lei,  de

propagação  dos  “bons  costumes”  e  até  mesmo  da  religião.  Entretanto,  na  graduação

universitária  aprendemos  que  o  aprendizado  sociológico  permite  o  desenvolvimento  de

capacidades  críticas  e  questionadoras,  que  em  nada  se  assemelham  com  a  resignação

pretendida pelo momento de instituição da disciplina no início do séc XX.

No dizer  da  professora  Ileizi  Siva,  “O objetivo  do  ensino  de  sociologia  é  o  de

modificar os padrões de envolvimento e distanciamento dos jovens em relação à vida social.”

(Silva, 2005, p.12). Por distanciamento devemos compreender nossa capacidade de estranhar

a  natureza  daquilo  que  nos  cerca.  Tal  capacidade,  assim  como  diversas  outras  de  nosso

intelecto, se reduz ou se amplia em razão da diminuição ou do aumento de estímulos que

recebe. O mundo social é produto da construção humana, seja pelo indivíduo, ou através da

coletividade.  Ele  não  é  dado,  nem  é  permanente,  sofre  alterações  de  maior  ou  menor

profundidade de acordo com os atores sociais e suas respectivas ações.

É papel da sociologia elucidar as razões implícitas que operam por detrás das lógicas

que comandam a vida em sociedade, os jovens devem ser incentivados a desnaturalizar as

construções  sociais  que  receberam das  gerações  anteriores.  A partir  deste  estranhamento,

devem criticar a existência de tais lógicas, a fim de referendá-las, modificá-las ou suprimi-las.

Daí decorre a segunda capacidade apontada por Silva (2005), o envolvimento. Na

medida  em que  são  incentivados  ao  pensamento  crítico,  os  jovens  lidam  de  forma mais

aproximada e clara com os problemas sociais a que estão submetidos, sendo estimulados a

apresentarem  indagações  pertinentes,  bem  como  buscarem  soluções  de  maior  eficácia,

criatividade e originalidade. O envolvimento do corpo discente está intimamente ligado ao

desenvolvimento  do senso de responsabilidade,  seja  para consigo mesmo,  ou para  com a

sociedade.  Enfim, seguindo os apontamentos de Marx, para que a emancipação dos sujeitos

seja  alcançada  é  preciso  que  os  jovens  sejam  permanentemente  encorajados  a  buscar  a

essência das coisas, em vez de, tão somente, contemplar sua aparência.
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A construção e a transmissão do conhecimento

A estrutura curricular estabelecida para graduação de licenciatura em ciências sociais

pela Universidade Federal Fluminense dispõe a obrigatoriedade de se cumprir créditos em

áreas de domínio conexo como Geografia, História, Filosofia, Educação e Economia, o que

deu ao curso realizado um caráter substancialmente interdisciplinar.

Uma vez produzido, o saber científico de referência, para que possa ser legado ao

público estudantil sob a forma de disciplina escolar, necessita sofrer adaptações mediante o

amálgama com saberes pedagógicos.

Os conteúdos sociológicos pensados para o ensino secundário não serão absorvidos

satisfatoriamente  se  transmitidos  sem a  devida  decodificação  e  o respeito  às  realidades  e

idades dos estudantes secundaristas. É de suma importância que os capitais culturais daqueles

adolescentes  sejam levados em consideração,  sob pena de prática  de verdadeira  violência

simbólica para com estes meninos e meninas.

Uma das teses centrais da Sociologia da Educação de Bourdieu é a de que os

alunos  não  são  indivíduos  abstratos  que  competem  em  condições

relativamente igualitárias na escola, mas atores socialmente constituídos que

trazem,  em  larga  medida,  incorporada  uma  bagagem  social  e  cultural

diferenciada e mais ou menos rentável no mercado escolar (NOGUEIRA &

NOGUEIRA, 2004, p. 18).

Ao longo de minha experiência de pesquisa, pude constatar que os professores do

ensino médio, a quem estive subordinado durante meu estágio, detinham, de forma mais do

que suficiente,  os  saberes  científicos  a  serem transmitidos,  ademais,  utilizavam diferentes

vias, ferramentas e estratégias pedagógicas para a difusão dos conteúdos.

Em que pese o preenchimento daqueles requisitos, dois foram os fatores de maior

entrave à devida absorção por parte dos alunos: em primeiro lugar, a rarefeita bagagem de

conteúdos escolares trazida pelos mesmos; e em segundo, a dinâmica do cotidiano letivo, seus

desdobramentos e comportamentos contraproducentes. No segundo capítulo deste texto, ao

primeiro destes fatores me refiro como sendo o “Antes” do ensino da Sociologia, ao passo que

o segundo fator se relaciona com o “Durante” do ensino da Sociologia.

Como nos lembram, Handfas e Teixeira (2007), os limites da ciência Sociologia não

coincidem com os  da  disciplina.  Além da  transposição  de  conteúdos  e  práticas,  é  muito

importante  verificar  como  os  professores  de  ensino  médio  lidam  com  as  orientações

curriculares, tanto a nível nacional, como estadual.
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No decorrer  de  nossa  formação,  fomos  gradativamente  instruídos  a  enxergar  os

quatro semestres de estágio como uma espécie de ritual de passagem que, de acordo com

Victor Turner, desdobra-se em:

primeira  fase  (de  separação)  abrange  o  comportamento  simbólico  que
significa o afastamento do indivíduo ou de um grupo, quer do ponto fixo
anterior na estrutura social, quer de um conjunto de condições culturais (um
“estado”),  ou  ainda  de  ambos.  Durante  o  período  “limiar”  intermédio,  as
características do sujeito ritual (o transitante) são ambíguas; passa através de
um domínio  cultural  que  tem poucos,  ou  quase  nenhum dos  atributos  do
passado  ou  do  estado  futuro.  Na  terceira  fase  (reagregação  ou
reincorporarão), consuma-se a passagem. O sujeito ritual, seja ele individual
ou coletivo, permanece num estado relativamente estável mais uma vez, e em
virtude disto tem direitos e obrigações perante os outros de tipo claramente
definido estrutural, esperando que se comporte de acordo com certas normas
costumeiras e padrões éticos, que vinculam os incumbidos de uma posição
social,  num  sistema  de  tais  posições. (TURNER,  1974  apud
HANDFAS e TEIXEIRA, 2007)

A partir da instrução teórica recebida fomos levados a refletir  sobre as diferenças

entre  os  conceitos  de  Educação  e  Escolarização.  As  informações  foram  nos  sendo,

paulatinamente, transmitidas e analisadas até que nós, graduandos de licenciatura, fossemos

delas nos apropriando, tornando-as nosso conhecimento.

É fundamental que as impressões e opiniões sociais não sejam confundidas com o

saber  sociológico.  O  conhecimento  científico  produzido  nas  universidades  não  deve  ser

nivelado ao senso comum, os parâmetros e fundamentos que legitimam e conferem ao saber o

status  de  ciência  não  podem  ser  substituídos  por  achismos  e  discussões  de  opinião.  O

professor de sociologia detém grande responsabilidade na construção e desenvolvimento da

capacidade crítica dos alunos.

No  processo  de  socialização,  onde  se  dá  a  construção  das  subjetividades  destes

estudantes, é indispensável que eles se percebam como seres sociais e históricos. Ao longo da

graduação de licenciatura em ciências sociais recebemos as ferramentas para diagnosticar os

problemas oriundos de uma visão etnocêntrica sobre o mundo. Uma visão que restringe as

múltiplas  possibilidades  de  sociabilidade  existentes,  que  desprivilegia  a  alteridade  e

desvaloriza  as diferenças  culturais.  Somente  um professor,  devidamente  capacitado e com

formação específica na área, é capaz de transmitir aos alunos secundaristas a relevância destes

conhecimentos na plenitude de suas extensões e complexidades.

Em reportagem recente  veiculada  pelo jornal  Folha de São Paulo2,  pesquisadores

afirmaram que a presença de filosofia e sociologia no currículo prejudica o desempenho dos

2 https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/04/filosofia-e-sociologia-obrigatorias-derrubam-notas-em-
matematica.shtml
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alunos em outras matérias como matemática e português.

Os  responsáveis  pela  pesquisa  basearam  seus  argumentos  no  fato  de  que,  ao

destinarmos parte da carga horária para aquelas disciplinas, reduz-se o precioso tempo para

ensino das últimas, tidas como de maior utilização cotidiana.

Entre aqueles que defendem a supressão da sociologia, alguns dos argumentos mais

recorrentes  são  o  desperdício  da  carga  horária  com  matérias  que  não  estão  fortemente

consolidadas no currículo, os altos custos com a sua implementação nas unidades escolares

estaduais (principalmente em tempos de crises tão acentuadas) e a ausência de contingente

suficiente de professores da disciplina para atender toda a demanda existente.

Em  que  pese  o  eco  que  notícias  como  a  supracitada  ainda  recebem  em  nossa

sociedade,  nossa  pesquisa  aponta  para  resultados  diametralmente  opostos.  As  debilidades

enfrentadas  pela  educação  brasileira  são  inúmeras,  mas  transferir  ou  realocar  recursos  e

profissionais, já tão raros, da sociologia para matemática ou português está longe de ser uma

solução razoável.

Valorizar a sociologia é enxergar a escola como espaço de desconstrução de ideias e

práticas  discriminatórias,  é  refletir  sobre  a  multiculturalidade  da  sociedade  brasileira,  é

questionar as principais formas de estratificação presentes em nossa sociedade, combatendo a

desigualdade social. Capacitar nossos alunos com saberes matemáticos é primordial,  assim

como  fazer  com  que  se  apropriem  por  completo  da  língua  pátria,  mas  é  igualmente

indispensável que a escola brasileira forje cidadãos críticos e comprometidos com os rumos

de nossa sociedade.

3 A DIMENSÃO ETNOGRÁFICA

O estágio em sala de aula, expectativas e estranhamento

De  acordo  com  o  currículo  acadêmico  da  Universidade  Federal  Fluminense,  os

graduandos em licenciatura em ciências sociais, para obtenção do grau, deveriam cumprir 160

horas3 de estágio supervisionado em escolas da rede pública, sendo 40 horas por semestre, o

que resulta em dois anos de estágio. É no estágio que efetivamente nos encontramos com

nossos alunos, que recebemos suas impressões e visões de mundo. Através deste primeiro

3 De acordo com o atual currículo da Universidade Federal Fluminense, este número passou a ser de 400 horas
aula.
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contato com a prática docente enfrentamos o cotidiano do magistério, somos iniciados nestas

novas e desafiadoras rotinas e atravessados pelas determinações históricas que perfazem a

nossa carreira.

é bastante oportuno que os licenciandos sejam da área de Ciências Sociais.

Para o aluno que concluiu ou encontra-se em fase de conclusão de seu curso

de graduação, este processo pode tornar-se mais atraente, na medida em que

ele seja estimulado a fazer uma imersão no campo de estágio, afiando seu

olhar antropológico para captar os inúmeros elementos presentes na dinâmica

escolar que podem assim se constituir em objeto de análise. (HANDFAS e

TEIXEIRA, 2007)

Oriundo da classe média brasileira, jamais tinha frequentado as salas de aula de um

colégio  público até  então.  O início  desta  prática  gerava em mim bastante  ansiedade com

relação a todos os elementos com os quais imaginava me deparar. Corpo docente, discente,

infraestrutura  escolar,  materiais  didáticos  etc,  absolutamente  tudo  que  envolveu  esta

experiência, em alguma medida, me surpreendeu.

Fui estagiário de dois professores ao longo do período, em duas escolas distintas,

situadas em localidades diversas. Apesar de uma delas, o C.E.B.B., situar-se em Santa Rosa,

um bairro nobre de Niterói, as semelhanças de sua estrutura, de seu cotidiano e os problemas

que apresentava se assemelhavam demais com a realidade do C.E.J.B., localizado no Fonseca,

bairro  destinado  a  classes  de  menor  poder  aquisitivo.  Ambas  as  escolas  não atingiram o

número de participantes no SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) suficiente para

que os seus resultados fossem divulgados.

A realidade  encontrada  demonstrou  enorme  semelhança  entre  as  duas  unidades

escolares observadas. Diante disso, relatarei a experiência de estágio de maneira única por não

constatar indícios de pesquisa, sinais ou traços que me apontassem divergências significativas

entre os objetos analisados.

A estrutura escolar

Com a certeza de que falar da precariedade das condições patrimoniais  da escola

brasileira é lugar-comum há décadas, o ineditismo de vivenciá-las me impede de passar por

este tema tacitamente.

As salas de aula distanciam-se enormemente do ambiente escolar a que tive acesso
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enquanto aluno de escola particular. O mobiliário apresenta danificações em grande monta,

pequenos  vandalismos  praticados  cotidianamente  impedem  que  seja  suficiente  qualquer

tentativa  de  reposição  ou  reparo.  Os  banheiros,  depredados  em  parte,  não  atendem  às

condições sanitárias e de higiene recomendáveis para seu público. As cantinas e refeitórios

caminham na mesma direção quanto ao atendimento das condições mínimas.

As temperaturas enfrentadas por professores e alunos dentro das salas de aula, em

razão de defeito, ou ausência de ventiladores, ares-condicionados e cortinas, fazem com que a

permanência dos meninos e meninas se torne um verdadeiro ato de resistência, principalmente

nos verões.

As palavras de Bourdieu e Passeron (1992) sobre a reprodução das desigualdades

sociais no ambiente escolar não me poderiam ser mais vívidas. Sob a farsa do oferecimento de

oportunidades  iguais  se esconde um sem número de microfísicas  que implodem qualquer

tentativa de equivalência entre a realidade experimentada por um aluno de escola pública e

um aluno da rede privada.

Traçando um pequeno paralelo com a “Teoria das Janelas Quebradas”4  o que se pôde

observar ao longo destes dois anos foi que o zelo com o patrimônio escolar por parte dos

alunos está intimamente relacionado com a medida do cuidado que o Estado, através de seus

agentes efetivamente dispensam para com o mesmo acervo patrimonial.

Em conversas informais pelos corredores com servidores administrativos, bem como

através  de  relatos  transmitidos  nas  salas  dos  professores,  o  que  se  percebe  é  um  forte

sentimento de desistência com relação a transmissão da necessidade de se ter zelo para com a

coisa pública. Alunos, funcionários e professores cometem, cotidianamente, atitudes de má

conservação  do  espaço  público.  Atos  menores  desencadeiam  comportamentos  mais

permissivos e, de maneira despercebida, se chega a resultados mais graves de depredação sem

que ninguém, em particular, possa ser apontado como responsável pelo saldo final.

Ademais, foi possível constatar que o outro lado da experiência de Zimbardo também

se  mostra  presente,  ou  seja,  quando  estimulados  e  instados,  ainda  que  sob  vigilância  de

funcionários  e  professores,  a  conservar  sua  unidade  escolar,  os  alunos  correspondem  às

4 TEORIA DAS JANELAS QUEBRADAS -  James  Q.  Wilson  e  George  Kelling L.  publicaram em 1982 o  artigo
“Broken Windows: The police and neighborhood safety”, sobre este estudo de New Jersey, resgataram uma teoria da
década de 60 sobre ciência social.Wilson e Kelling resgataram a Teoria da janela quebrada do psicólogo Philip Zimbardo
de  1969 –  Ele  colocou  dois  carros  sem placas  em uma área  degradada  e  uma  área  urbana  privilegiada.  O carro
abandonado na área degradada foi vandalizado imediatamente, enquanto o da área privilegiada ficou intacto. A virada
aconteceu quando Zimbardo quebrou as janelas do carro que estava intacto, gerando em algumas horas uma sequencia
de depredações.A teoria desenvolve o raciocínio de que onde não é demonstrado zelo pelas regras, quer pela autoridade
ou sociedade, há uma natural degradação social, a falta de zelo.
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expectativas e preservam por mais tempo o acervo patrimonial.

O “Antes”

Da maneira como hoje está determinada a grade curricular, ao chegarem no primeiro

ano do ensino médio, os alunos e alunas deverão ter percorrido, pelo menos, não havendo

repetência,  nove  anos  letivos  de  escrita  e  leitura  textual.  A capacidade  de  traduzir  seus

pensamentos e representações da vida em linguagem escrita já deveria ter sido alcançada há

muito tempo.

Nos dois núcleos em que estagiei o corpo discente observado não tinha adquirido

esta  capacidade  mesmo  no  terceiro  ano  do  ensino  médio,  tais  impressões  recebiam

confirmação  reincidentemente  nos  depoimentos  de professores  das  demais  disciplinas.  Os

conteúdos  sociológicos  continuaram  sendo  transmitidos,  mesmo  diante  do  indisfarçável

despreparo daqueles meninos e meninas em recebê-los.

A Academia norteia os diálogos e conteúdos a serem trabalhados em sala de aula,

cujos temas variam sobre religião, raça, gênero, classes e etc. No entanto, devota menores

esforços  para  com aquilo  que  fora  levantado  nesta  pesquisa  como sendo  evidência  mais

concreta e cruel, o analfabetismo funcional e ortográfico que jovens, a beira da maioridade

civil, demonstram em sala de aula. Resta óbvio que os temas acadêmicos levantados merecem

a  devida  abordagem,  o  que  não  nos  parece  razoável  é  que  detenham  protagonismo  de

discussão,  mesmo  diante  da  ausência  dos  fundamentos  mínimos  de  suporte  da  língua

portuguesa.

É importante que tomemos em conta o quanto o descolamento com o léxico e com a

gramática  afasta  os  alunos  e,  consequentemente,  tornam  desinteressantes  o  ensino  e  o

aprendizado da Sociologia. O aluno que cursa pela primeira vez nossa disciplina aos catorze

ou quinze anos deveria reunir competências literárias muito mais complexas do que as que

vivenciei nas salas da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro.

Após quase uma década de defasagem teórica nas fileiras do ensino fundamental o

capital  de  letramento  acumulado  demonstra  enorme  fragilidade,  a  soma  dos  conteúdos

escolares  absorvidos  e  apropriados  mostra-se  insatisfatória.  Como  já  bem  asseverou

anteriormente a professora Ileizi Silva (2005), vivemos uma tragédia escolar. Os pilares de

sustentação ruíram, estamos em franco processo de demolição há décadas.
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De que maneira podem ser transmitidos, absorvidos e construídos conceitos como

Simbolismo, Estranhamento,  Capital  Cultural,  Fato Social  etc,  sem a necessária e paralela

capacidade  de confecção  textual?  As  discussões  realizadas  se  enfraquecem sem o devido

registro,  sem a  posterior  retomada,  via  leitura,  dos  próprios  apontamentos.  Tais  métodos

reforçam  e  solidificam  a  apropriação  do  conhecimento  e,  no  entanto,  estamos  nos

acostumando a dispensá-los cada vez mais.

O saber acadêmico parece conferir a este fator menor importância, talvez por não

encontrar o mesmo grau de identificação com os temas e pesquisas de maior complexidade

desenvolvidos dentro dos muros das faculdades e universidades brasileiras. Porém, a rarefeita

bagagem de conteúdos escolares trazida pelos alunos que ingressam e concluem o ensino

médio  nas  escolas  analisadas  mostrou-se  um  fator  fundamental  ao  final  da  pesquisa

empreendida.

O “Durante”

Ao longo do transcorrer deste artigo, a medida em que a pesquisa se desenvolvia,

tornou-se  premente  que,  além de  submeter  à  análise  minha  preparação  para  o  ensino  de

Sociologia, também deveria ser investigado como, de que forma, em que circunstâncias essa

Transmissão/Recepção ocorre em sala de aula. A isto atribui o termo “Durante” no título desta

seção.

Em verdade, trata-se de explorar de maneira mais aproximada a dimensão de minha

observação participante, reduzindo a termo o cotidiano presenciado naquelas escolas. Ainda

que  o  texto  final  não  seja  capaz  de  dar  conta  do  gigantesco  universo  de  experiências,

particularidades e subjetividades ali reunidas, convém a tentativa de transmitir  de maneira

mais fidedigna possível o que fora vivenciado durante as aulas de sociologia que presenciei.

Cabe  lembrar  ao  leitor  que,  ao  aferir  a  adequação  de  minha  formação  para  o

exercício  do  magistério,  minha  preocupação  maior  foi  em  apontar  as  dificuldades,  os

contratempos e os empecilhos ao ensino de nossa disciplina, a fim de que sejam fomentadas

soluções e correções. Entretanto, minha experiência em sala não se resume aos argumentos e

condutas que passo a transmitir.

Em nenhum dos dias em que estive nas duas escolas os alunos receberam a totalidade

dos tempos de aula programados. Seja por falta de professores, por início de aula postergado,

por liberação antes do fim, ou por qualquer outra razão, fato é que a integralidade do horário

estipulado, qual seja, início 07h15 / fim 12h30, nunca ocorreu em meus dias de estágio.
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O uso de celulares, seja para escutar música (com fone de ouvido ou sem), troca de

mensagens  e  até  mesmo  ligações  durante  as  aulas  é  assustador.  Restava  aos  professores

submeterem-se  a  esta  ditadura  dos  eletrônicos,  sob  pena  de  um convívio  de  muito  mais

desgastes  e  indisposições  com o alunato.  Salta  aos  olhos  o  número de  vezes  em que os

docentes são interrompidos por conversas paralelas em voz alta, gritos, atos de indisciplina,

entradas e saídas de sala absolutamente escandalosas.

A  reação  dos  alunos  às  tentativas  mais  enérgicas  de  manutenção  da  ordem

demonstravam  enorme  refração.  Pelos  corredores  notava-se  que  os  professores  menos

tolerantes  com as condutas listadas  acima tinham suas aulas esvaziadas  como resposta ''a

experiência  pedagógica  -  o  ensinar  e  o  aprender  -  é  desenvolvida  no  vínculo:  tem uma

dimensão histórica, intersubjetiva e intra-subjetiva'' (VALDEZ, 2002, p. 24).

A relação professor/aluno demanda o estabelecimento deste vínculo de confiança e

reciprocidade, é preciso que haja por parte do corpo docente a crença e o comprometimento

com a educação destes meninos e meninas. No entanto, não podemos esquecer, e devemos

exigir,  que  a  contrapartida  também  seja  por  eles  prestada.  Para  que  haja  um  ambiente

estudantil onde se dê a construção do conhecimento é absolutamente imprescindível que as

condições materiais concretas estejam postas e que sejam respeitadas por ambas as partes.

Dentre os problemas observados no cotidiano, o que mais me chamou atenção foram

as  manifestações  de  indisciplina.  Não  presenciei  atitudes  de  grave  violência  ou  injúria,

entretanto, a não observância das regras escolares já transmitia de forma suficiente o fracasso

vivenciado.  A seguir,  observa-se  que  o  resultado  aqui  obtido  vai  ao  encontro  de  outras

pesquisas realizadas em docência:

Ao  menos  num  ponto,  alunos  e  professores  brasileiros  concordam:  a

indisciplina é um dos problemas que mais atrapalham o aprendizado. Ela foi

o segundo fator mais citado como o desafio mais urgente de ser enfrentado

segundo os docentes ouvidos pelo Ibope em 2014 na pesquisa Conselho de

Classe,  da  Fundação  Lemann.  O  problema também apareceu  na  Pesquisa

Internacional  de  Ensino  e  Aprendizagem,  realizada  em  34  países  pela

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os

docentes brasileiros foram os que relataram ter mais alunos com problemas

de  comportamento.  Não  por  coincidência,  o  Brasil  também  aparece  no

levantamento  como a  nação  em que  mais  tempo  de  aula  é  perdido  para

manter a disciplina. 

Do ponto de vista dos estudantes, a insatisfação com a indisciplina também

aparece em outra pesquisa da OCDE: o Pisa, principal exame internacional
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que compara o desempenho de jovens de 15 anos em 66 nações. Com base na

resposta  dos alunos,  foi  calculado  um índice de clima disciplinar.  Apenas

Argentina e Tunísia  registraram indicadores piores que os brasileiros. Outra

pesquisa a apontar o problema foi publicada no livro “Juventudes na Escola:

Sentidos e Buscas”, baseado em entrevistas com 8.283 jovens em dez cidades

brasileiras. Quando questionados sobre quais colegas não gostariam de ter em

classe,  a  resposta  mais  comum  (41%  dos  jovens  entrevistados)  foi

“bagunceiros”.  http://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-

foco/4/. Acesso em 13/06/2018.

Tecer críticas às praticas do ensino da Sociologia é a fortiori criticar a forma como a

docência se dá nas salas de aula visitadas.  O desenvolvimento da imaginação sociológica

daqueles  adolescentes  demanda cuidados imprescindíveis  com o ambiente  estudantil,  com

dinâmicas  e rotinas  escolares.  O que fora diagnosticado por Mota  (2014) em relação aos

alunos  da modalidade  Educação de Jovens e  Adultos  -  E.J.A.,  se  aplica  perfeitamente  às

turmas em que estagiei.

O alunado daquela modalidade tem em comum, de modo geral, vários anos
de afastamento da instituição escolar. Uma das consequências dessa situação
é o distanciamento das práticas de leitura e de escrita, habituais e necessárias
para o trabalho pedagógico escolar (OLIVEIRA, 1999; MOTA, 2011; 2012). 

Fazer com que estes jovens adquiram a capacidade de estranhar o mundo que lhes

cerca  passa,  necessariamente,  por  esforços  de construção  textual,  repetição  de exercícios,

prática de leitura, produção de trabalhos e pesquisas extraclasse. Enfim, estratégias e condutas

que, com o passar dos anos, vêm se tornando cada vez mais escassas. Para que sejam capazes

de  reinterpretar  seus  cotidianos,  para  além do senso  comum,  estes  alunos  precisam estar

munidos de competências das quais, infelizmente, estamos nos acostumando a abdicar.

4 A SOBREPOSIÇÃO DAS DIMENSÕES TEÓRICA E PRÁTICA

A pertinência da teoria aprendida na universidade

Antes mesmo de concluir  minha graduação, assim como alguns colegas de curso,

obtive a aprovação em concurso público para o cargo de professor de sociologia do estado do

Rio de Janeiro. Ao realizar o exame, me recordo perfeitamente de me sentir confortável diante

da  prova.  As questões  do certame apresentavam considerável  identificação  com os  temas
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suscitados nas minhas aulas na faculdade. Além disso, a julgar pelo número de colegas que

também obtiveram o mesmo êxito, reforço minha crença de que o trajeto teórico traçado pela

coordenação do curso de licenciatura em Ciências Sociais foi elemento bastante significativo

para que estes resultados fossem alcançados.

Ao longo de minha investigação, percebi que vários dos dilemas teóricos aventados

na graduação em licenciatura estiveram presentes no decorrer de meu estágio. Conforme dito

anteriormente,  a  preocupação  com  a  decodificação  dos  conteúdos  acadêmicos,  com  a

transposição  temática  dos  debates  travados  em  sala  de  aula,  assim  como,  com  o

desenvolvimento  da  capacidade  crítica  dos  alunos,  através  de  ferramentas  sociológicas

consumiram significativa parcela do planejamento docente onde estagiei.

Numa análise mais ampla, o domínio dos fundamentos teórico-metodológicos das

três disciplinas específicas das Ciências Sociais, quais sejam, Antropologia, Ciência Política e

Sociologia  mostrou-se  bastante  satisfatório  quando  sobreposto  ao  currículo mínimo  a  ser

lecionado para as turmas de ensino médio da rede estadual do Rio de Janeiro.5

“se geralmente estão a nosso alcance definir novos  objetivos para a nossa

ação  no campo da educação,  frequentemente  não estão a nosso alcance  a

escolha  dos  meios  adequados  aos  novos  objetivos.  Defrontamo-nos,  pois,

com o problema de usar meios velhos em função de objetivos novos. Com

efeito, educar tendo em vista os objetivos propostos (subsistência, libertação,

comunicação  e transformação)  exigiria  instituições  educacionais  diferentes

daquelas que possuímos, com uma organização curricular também diferente.

No entanto, não nos é dado criar as novas instituições, independentemente

das  atuais.  Nós  temos  que  atuar  nas  instituições  existentes,

impulsionando-as  dialeticamente  na  direção  dos  novos  objetivos.  Do

contrário,  ficaremos  inutilmente  sonhando  com  instituições  ideais.

Problemas  desse  tipo  fazem  com  que,  a  par  de  uma  sólida

fundamentação científica,  o  educador necessite  também aprofundar-se

na linha da reflexão filosófica. É isto que justifica a existência de cursos

de educação em nível superior. Com efeito, a passagem de uma educação

assistemática (guiada pelo senso comum) para uma educação sistematizada

5 O Currículo Mínimo tem como objetivo estabelecer orientações institucionais aos profissionais do ensino
sobre as competências mínimas que os alunos devem desenvolver a cada ano de escolaridade e em cada
componente  curricular,  imprimindo-se,  assim,  uma consistente  linha  de  trabalho,  focada  em qualidade,
relevância e efetividade, nas escolas do Sistema Público Estadual do Rio de Janeiro. No início de 2012,
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro concluiu a elaboração dos Currículos Mínimos para o
Ensino Regular. Todavia, a SEEDUC respeita as especificidades de cada modalidade de ensino. Por isso,
elaborou-se um Currículo Mínimo específico para o Curso Normal em Nível Médio. Este documento servirá
como referência, apresentando as habilidades e competências que devem constar como “pano de fundo” nos
planos de aula e  de curso desta modalidade de ensino. (http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?
article-id=5687842, acesso em 09/10/2018)

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5687842
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5687842
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(alçada ao nível da consciência filosófica) é condição indispensável para se

desenvolver uma ação pedagógica coerente e eficaz.(SAVIANI, 1989, p.50,

grifos nossos)

O alerta feito por Saviani, há quase trinta anos, permanece eloquente. O esmero e a

dedicação em oferecer, assim como, em receber uma educação científica de qualidade devem

ser constantemente perseguidos. No entanto, a reflexão sobre a prática pedagógica, bem como

sobre  as  destinações  que  damos  a  estes  saberes  necessitam nos  acompanhar  ao  longo da

caminhada, sob pena de esvaziamento dos fundamentos teóricos diante do cotidiano escolar.

A reflexão filosófica sugerida não nos parece restringir-se ao campo concreto. Pelo

contrário,  na  medida  que  foi  reanalisada  ao  longo  deste  trabalho  a  adequação  da  teoria

aprendida na universidade, verificou-se que os temas desenvolvidos pelos professores a quem

estive vinculado no estágio conectavam-se perfeitamente com as discussões acadêmicas. A

linha estruturante do currículo confeccionado para o ensino médio na disciplina de sociologia

foi trabalhada, cotejada e explorada por várias das disciplinas cursadas na graduação.

O aprendizado da disciplina pelos alunos

Ao analisar meu objeto de investigação, especificamente as turmas de ensino médio

dos  colégios  estaduais  em  que  fiz  estágio,  C.E.J.B.  e  C.E.B.B.,  verifiquei  enormes

dificuldades na transmissão dos conceitos sociológicos.

Convém registrar que os obstáculos comportamentais mencionados não se limitam às

aulas  de  sociologia,  não  se  trata  de  problemas  enfrentados  pelos  professores  de  nossa

disciplina,  exclusivamente.  A partir  de relatos de professores entrevistados informalmente,

estas  dificuldades  são compartilhadas  pelos  docentes  das  demais  matérias,  e,  na  verdade,

demonstram que o sistema, como um todo, demanda correção de rumos.

Os alunos apresentam graves problemas de compreensão textual.  Devido a isto, o

avanço nas discussões fica bastante prejudicado,  ou então,  somente se torna viável com a

leitura em voz alta pelo professor. De um modo geral, a falta de familiaridade com o hábito da

leitura parece ser um gatilho para dispersão, ou para evasão sempre que esta tarefa é proposta.

No dizer de Bahloul,  “a leitura não é uma prática social somente porque classifica ou está

classificada na hierarquia dos níveis sociais, mas também porque dá origem a interações e

intercâmbios sociais” (BAHLOUL, 2001, p. 31-32 apud MOTA, 2014).
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A escrita, a concatenação textual, o nexo argumentativo infelizmente não atingem

condições satisfatórias.  Ao longo dos quatro semestres de estágio, percebi que os próprios

professores  abdicam das  atividades  que  demandam a  elaboração  de  textos  por  parte  dos

alunos.

O resultado das avaliações dos alunos concluintes do Ensino Fundamental e

Médio atestam esse desastre. Não são só essas avaliações demonstram isso.

No dia a dia, vivenciamos a falta do domínio de milhares de pessoas com

diplomas de Ensino Médio, tirados nos últimos oito anos, que mal sabem

redigir um bilhete, calcular juros simples, expressar-se oralmente de forma

compreensível, etc. A expansão da escola foi tardia e a forma como ela está

sendo estruturada é errada. (SILVA, 2005, p.08)

Nos grupos estudantis observados, há uma opinião geral de que a sociologia não tem

importância alguma,  uma vez que não fará qualquer diferença em seus futuros. Dentre os

motivos pelos quais uma pequena parcela deles relatou gostar das aulas sociológicas, o que

mais escutei foi porque nelas “a gente só precisava ficar conversando”, “o professor é muito

maneiro”.

O  alunato,  em  geral,  tem  dificuldade  em  compreender  a  especificidade

epistemológica  do  tipo  de  conhecimento  das  ciências  sociais  em  função,

muitas vezes, da inabilidade didática e conteudística do docente de sociologia

para  tratar  das  particularidades  metodológicas  que  separam  o  saber

sociológico dos demais. Tal fato pode corroborar na incidência de confusão

por parte dos estudantes na distinção epistêmica, mais particularmente entre

sociologia,  filosofia  e  história  e  de  abusos  por  parte  dos  docentes  na

utilização  de  exemplos  e  casos  empíricos  desconexos  com  a  teoria

sociológica.  Outra  situação  recorrente  nas  aulas  de  sociologia  no DF é  o

excesso  de  conversas  informais  entre  aluno  e  professor  nas  aulas  de

sociologia no tratamento de objetos da disciplina, o que pode se confundir

com um "bate papo" sobre temas sociais cujo tratamento é desprovido de

reflexão  conceitual,  havendo  uma  banalização,  nesse  sentido,  do  caráter

reflexivo da função pragmática da disciplina de sociologia. (LEAL e YUNG,

2015)6

Nos dois colégios abordados, os professores gozavam de bastante simpatia por parte

dos alunos, e realmente desenvolviam a maior parte de suas atividades pela transmissão oral.

Ambos  eram homens,  jovens  entre  20  e  35  anos  de  idade,  com menos  de  dez  anos  de

6 Por uma sociologia do ensino de sociologia nas escolas: da finalidade atribuída à disciplina à experiência
social  do  alunato.  Estudos  de  caso  no  Distrito  Federal  http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0102-69922015000300773 (acesso no dia 21/05/2018).

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922015000300773
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922015000300773
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magistério, encontravam-se fazendo formação continuada em pós-graduação  strictu sensu e

latu sensu. Além disso, apresentavam desilusões com relação à carreira no ensino público,

muito embora demonstrassem grande apreço pelos seus respectivos alunos.

É preciso que seja estabelecida neste momento uma fundamental distinção, a fim de

que esta  pesquisa não transmita  falsas  impressões.  Todos os jovens com que tive contato

demonstraram anseios  e  sonhos em relação aos  seus  respectivos  futuros.  O potencial  e  a

capacidade  intelectual  de cada um deles  jamais  estaria  sendo posta  a  prova através  deste

trabalho. De acordo com Charlot, a escola é

[...]  a  oportunidade  (muitas  vezes,  a  única)  que  eles  (os  alunos)  têm de
descobrir  que o mundo pode ser diferente,  que foi outro e que será outro
daqui  a  algum  tempo,  que  é  outro  em  outros  lugares.  A  escola  é  a
oportunidade de descobrir novos universos culturais intelectuais que poderão
mudar  a  sua  visão  de  mundo.  (CHARLOT  apud AZEVEDO,  2000,  p.
175-176)

Os meninos e meninas com quem pude estabelecer algum contato mais aproximado,

mediante conversas informais e por vezes em entrevistas grupais, são, sem qualquer sombra

de dúvida, verdadeiros oceanos de possibilidades e realizações. O que me preocupou, e ainda

preocupa, foi constatar o descompasso entre aquilo o que eles querem e aquilo que a escola

espera que eles queiram. Creio que, ao promover sua permanente autocrítica, a Sociologia

promove também grande contribuição em relação à redução deste hiato.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a construção de uma sociedade mais igualitária, verdadeiramente interessada em

forjar cidadãos mais autônomos e críticos em relação ao universo que lhes rodeia, nos parece

imprescindível o protagonismo do papel a ser desempenhado pela educação.

Os  dois  fatores  supramencionados,  o  “Antes”  e  o  “Durante”  adquiriram  vulto

consideravelmente relevante no transcorrer de minha experiência de estágio em sala de aula.

Com relação a estes fatores, creio que a preparação que me foi oferecida na faculdade não

fora suficiente. As simulações de aulas para colegas licenciandos, ou até mesmo a prova de

aula, realizada para alunos de um dos colégios estaduais em que estagiei, ao final do quarto

semestre  na disciplina de Pesquisa e Pratica de Ensino, não foram capazes  de reproduzir,

satisfatoriamente,  o que de fato é  dar aula  para jovens do ensino médio naquela unidade

escolar. Além disso, a pouca capacidade de leitura apresentada pelos alunos foi para mim,

infelizmente, bastante surpreendente.
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 Entretanto,  pude  constatar  de  maneira  categórica  a  pertinência  das discussões

teóricas apontadas na  graduação da  faculdade  de licenciatura,  e das  análises realizadas nas

salas da Universidade Federal Fluminense com relação ao ensino de sociologia. A atualidade

de temas como a adequação do currículo,  a formação docente,  a hierarquia em relação às

demais  disciplinas  (traduzida  na  carga  horária)  etc.  Após  percorrer  minha  trajetória

acadêmica, me sinto bastante seguro em afirmar que o arcabouço teórico que me foi ofertado

é suficiente e satisfatório para o desempenho do nobre ofício de ser professor.

O estímulo a imaginação sociológica permite com que estes jovens não se satisfaçam

com visões de mundo midiáticas  e generalizadas.  O emprego da Sociologia lhes assegura

maior autonomia quando da reflexão e interpretação da realidade que lhes cerca.

Foi diagnosticado que, para que a capacidade crítica dos alunos observados possa se

desenvolver a contento, seria necessário que os mesmos recebessem uma formação escolar

que,  em  verdade,  não  se  verificou  na  prática.  Este  significativo  deficit  de  conteúdos  e

competências,  aliado  a  um conjunto  de  dinâmicas  contraproducentes  no  cotidiano  letivo

fazem com que os  resultados  mais  frutíferos  do ensino  da  Sociologia  não estejam sendo

obtidos por eles, via de regra.

Na avaliação deste pesquisador, é necessário que a Academia, produtora do saber de

referência,  dedique maiores  investimentos  na supressão dessas lacunas,  na redução desses

hiatos, a fim de que, mediante a implementação de maiores esforços na dimensão prática da

formação do futuro professor, a construção do binômio Ensino/Aprendizagem e dos saberes

sociológicos  tenham suas  finalidades  alcançadas.  O aumento  da  carga  horária  de  estágio

curricular obrigatório, ocorrido no presente ano, figura como uma das possibilidades para a

construção de soluções, caberá aos futuros estudos demonstrar quais os impactos advindos

desta medida.

Investigar  a  relação  entre  a  formação  teórica  e  a  prática  docente,  objetivo  desta

pesquisa, demanda o emprego sistemático da observação e da experimentação para que os

fenômenos suscitados pela teoria possam ser devidamente reconhecidos e problematizados

pelos egressos da graduação. Esta fina sintonia é o que impede o prejudicial descolamento

entre o conhecimento sociológico científico de referência e seu objeto concreto, a realidade

social.
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