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RESUMO 

 

O objetivo principal da pesquisa consiste em investigar as relações entre a 
comunidade disciplinar de Sociologia e as trajetórias de professores do Ensino 
Médio da disciplina. Como os professores, na sua história profissional, 
constroem a Sociologia na escola? Será possível relacionar os relatos dos 
professores entrevistados com a construção social da disciplina? Sendo assim, 
promovemos um debate entre os conceitos de comunidade disciplinar e 
construção social do currículo a partir de autores como Lopes (2016; 2005, 
2006), Sacristán (2000), Ball (1998, 2015; 1993), Ranger e Hobsbawn (1997) e 
Goodson (1992, 1997, 2001, 2012), para ajustar nossa olhar para as dinâmicas 
da comunidade disciplinar. Desta forma, a partir de entrevistas semiestruturadas 
de três professoras do Estado do Rio de Janeiro buscamos realizar um encontro 
das histórias dos grupos disciplinares com a trajetória profissional das 
entrevistadas. A análise permitiu observar a relação das docentes com a 
comunidade disciplinar a partir de três perspectivas: da disputa por recursos, 
status e territórios; da invenção de tradições; e da construção de uma retórica 
em defesa da disciplina. De acordo com as entrevistas, as professoras 
mobilizaram os discursos desenvolvidos pela comunidade disciplinar em 
políticas públicas de educação para inventar tradições e fortalecer os 
argumentos que favorecem a presença da disciplina na escola básica. Além 
disso, as narrativas sugerem que as disputas por recursos, status e território se 
intensificam a partir da promulgação da Lei 11.684/2008, o que resulta num 
processo de luta dos professores pela consolidação da carga horária semanal 
da disciplina. Os resultados obtidos a partir das entrevistas indicam um 
fortalecimento da comunidade disciplinar com a conquista de espaços nas 
políticas educacionais, os quais estabelecem redes e subsidiam as práticas dos 
docentes de Sociologia. 
 
Palavras-chave: História das disciplinas escolares. Ensino de Sociologia. 

Currículo.  
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The central objective of the research is to investigate the relations between the 
Sociology disciplinary community and the High School teachers trajectories of the 
discipline. How do teachers, in their professional history, build Sociology in 
school? Is it possible to relate the reports of the interviewed teachers to the social 
construction of the discipline? Thus, we promote a debate between the 
disciplinary community concepts and social construction of the curriculum from 
authors such as Lopes (2016, 2005, 2006), Sacristán (2000), Ball (1998, 2015, 
1993), Ranger and Hobsbawn (1997) and Goodson (1992, 1997, 2001, 2012), to 
adjust our gaze to the dynamics of the disciplinary community. In this way, based 
on semi-structured interviews of three teachers from the State of Rio de Janeiro, 
we sought to meet the disciplinary groups’ histories with the interviewees’ 
professional trajectory. The analysis allowed observing the relationship between 
teachers and the disciplinary community from three perspectives: the dispute 
over resources, status and territories; of the invention of traditions; and the 
rhetoric construction in discipline defense. According to the interviews, the 
teachers mobilized the discourses developed by the disciplinary community in 
education public policies to invent traditions and to strengthen the arguments that 
favor the discipline presence in the basic school. In addition, the narratives 
suggest that disputes over resources, status and territory intensify as of the 
enactment of Law 11684/2008, which results in a process of teachers' struggle to 
consolidate the discipline weekly workload. The results obtained from the 
interviews indicate a strengthening of the disciplinary community with the 
conquest of spaces in educational policies, which establish networks and 
subsidize the practices of Sociology teachers. 
 
Key-words: History of school subjects. Teaching Sociology. Curriculum. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa objetiva investigar as trajetórias de 

professores de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro e a construção social do 

currículo da disciplina nas escolas estaduais. As disciplinas escolares não aparecem, 

neste sentido, como políticas deslocadas de interesses de poder e de grupos 

hegemônicos (GOODSON, 2007). Elas são definidas, existem ou não, de acordo com 

as resultantes destas disputas. Observar estes processos em torno das políticas 

curriculares constitui um terreno fértil para compreender as histórias das disciplinas 

escolares e do próprio processo de escolarização (GOODSON, 2012). Assim ocorre 

com a Sociologia como disciplina escolar. 

Este estudo surge num momento singular para a disciplina. Em 2016, o governo 

edita através de Medida Provisória a Reforma do Ensino Médio, a qual se 

transformaria, posteriormente, na Lei 13.415/2017 (BRASIL, 2017). Além de outras 

providências, o inciso IV, do artigo 36, da Lei de Diretrizes e Bases (LDB)1, o qual 

garantia a inclusão de Sociologia e da Filosofia no Ensino Médio, é substituído pela 

obrigatoriedade de “ciências humanas e sociais aplicadas”. Sucessivas ações, como 

a posterior promulgação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e alterações na 

política de formação de professores2, tomadas sem muito debate com a sociedade 

civil e de maneira apressada preenchem o campo educacional de incertezas. Novos 

significados, novos sentidos aparecem com conteúdo incerto e difuso, e trazem 

consigo uma série de perguntas sem respostas. Estas incertezas parecem atingir, em 

especial, as jovens disciplinas do Ensino Médio – Sociologia e Filosofia – haja vista a 

perda da garantia legal.  

Goodson destaca que os movimentos de reforma curriculares intensificam as 

disputas em torno do currículo e da sua construção social (GOODSON, 2001). Ranger 

e Hobsbawn afirmam que os momentos de transformações rápidas e momentâneas 

são propícios para a invenção de tradições (HOBSBAWN; RANGER, 1997), em outras 

palavras, estabilização de práticas através de um desejo de construir uma ligação com 

um passado. Além disso, Lopes elucida através do conceito de hiperpolitização 

(LOPES, 2005) que sentidos em aberto aparecem, na verdade, mobilizados numa 

                                                             
1 (BRASIL, 1996). 
2 Destacam-se a reformulação no Programa de Iniciação à Docência (Pibid) e Residência Pedagógica. 
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disputa constante por seus significados num processo de recontextualização e 

hibridismo. Ou seja, de acordo com os autores, os movimentos de reforma 

representam uma época intensa de lutas em torno das políticas curriculares. E, 

explorando um pouco mais esta análise, percebemos um afastamento dos autores a 

um processo determinado de cima para baixo, onde não existe possibilidades de 

resistências, subversões, ressignificações e recontextualizações dos atores 

envolvidos no campo prático da política. Existe uma clara recusa em considerar, neste 

sentido, a escola como uma cópia simples das ideias dominantes da sociedade.  

Desde a formação em licenciatura de Ciências Sociais esta concepção de 

passividade tanto na escola quanto nos professores sempre nos incomodou. Durante 

a participação de dois anos no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (Pibid), estivemos muito próximos à realidade escolar. Atuando na rede 

estadual do município de Niterói em conjunto com professores de Sociologia, o Pibid 

nos proporcionou vivenciar a profissão, desenvolver projetos e práticas com os 

estudantes, e construir histórias da disciplina no interior da escola. Vimos de perto o 

impacto destas atividades na vida dos estudantes, nos aproximamos da luta, seja ela 

tácita ou explícita, dos docentes em prol da profissão de professor de Sociologia, e da 

disciplina no ambiente escolar. Dar relevância a estes movimentos e discursos 

motivou nosso trabalho. Concebê-los articulados a quadros mais amplos, em nossa 

análise, os valoriza e os tornam maiores. Relacionando as concepções de políticas 

curriculares de Goodson (1997), Lopes (2005) e Ball (2015; 1993), compreendemos 

que as políticas acontecem de modo cíclico, de acordo com o seu contexto específico, 

e os sujeitos e grupos empregam suas ações mobilizando os discursos e significados 

em favor de seus interesses, valores e ideais. 

Estas ideias, contudo, poderiam nos guiar para um super individualismo, onde 

os sujeitos aparecem sem amarras, como definidores da história. Nem a escola, nem 

a prática docente, no entanto, podem ser consideradas herméticas (SACRISTÁN, 

2000). Desta forma, a compreensão da Sociologia na escola passa também pelo seu 

entendimento histórico, pela análise das estruturas do processo histórico de luta pela 

presença da disciplina. Por isso, iniciamos nossa análise com uma reflexão sobre a 

história da Sociologia na escola básica, para compreender o como que ela se 

desenvolveu tanto nacionalmente, quanto no Estado do Rio de Janeiro. O ensino de 

Sociologia no Brasil é marcado por sua intermitência nos currículos oficiais (MORAES, 

2011). Entre o status de uma disciplina optativa, obrigatória ou ausente da grade 
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curricular. Com frequência, associamos a intermitência da Sociologia no currículo com 

a intermitência dos regimes políticos na história brasileira (SILVA, 2007). É por esse 

vai-e-vem que, na política curricular brasileira, a Sociologia aparece sempre como 

uma “velha novidade”. Não obstante, a história da disciplina no Estado do Rio de 

Janeiro é um caso peculiar, já que a disciplina aparece como obrigatória na própria 

Constituição Estadual, em 1989. Mais do que um exame minucioso do debate acerca 

da história e periodização da disciplina, o foco deste capítulo é desenhar o cenário da 

Sociologia estadual e nacionalmente, tentando mapear os sujeitos e as lutas que 

construíram historicamente a sociologia escolar. 

Aliás, este objetivo de compreender sujeitos e lutas do processo de construção 

social da disciplina não se restringe ao segundo capítulo. Ele aparece no decorrer de 

todo estudo. O próprio título da pesquisa anuncia estas pretensões, pois, ao 

relacionarmos as histórias de professores e os grupos disciplinares, existe uma aposta 

tácita que através da sua trajetória de vida profissional os professores vão construindo 

também a própria disciplina. Deste modo, esta pesquisa rejeita o papel de sujeito 

passivo dos professores diante das políticas públicas em educação. Além disso, o 

título do trabalho revela outros sujeitos desta pesquisa: a comunidade disciplinar. Este 

conceito desenvolvido por Goodson (1997) destaca o papel de indivíduos ou grupos 

individuais em defesa de uma disciplina escolar. Articular estas premissas e conceitos 

se mostra complexo e não pode ser realizado sem que haja uma reflexão teórico-

metodológica.  

Sendo assim, no capítulo três promovemos um debate entre os conceitos de 

comunidade disciplinar e construção social do currículo a partir de autores como 

Lopes (2016; 2005, 2006), Sacristán (2000), Ball (1998, 2015; 1993), Ranger e 

Hobsbawn (1997) e o próprio Goodson (1992, 1997, 2001, 2012). O esforço, neste 

momento, se concentra em delinear pontos de encontro entre os autores para ajustar 

nossa lente teórica para observar as dinâmicas da comunidade disciplinar. Sendo 

assim, o próximo passo incidiria em traçar estratégias para o trabalho de campo. Desta 

forma, segue a reflexão para o próximo capítulo.  

No capítulo quatro, retomamos algumas premissas teóricas para conceber uma 

metodologia que torne possível compreender as relações entre comunidade 

disciplinar e trajetória docente. Com efeito, e o decorrer do trabalho de pesquisa 

demonstrou isso, esta metodologia é complexa pois assume um pressuposto de 

escape a relações estruturais determinísticas ao mesmo tempo que considera os 
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limites da ação individual. Esta articulação entre agência e estrutura representa um 

desafio para as pesquisas sobre currículo (COSTA; LOPES, 2016; GOODSON, 2012). 

Então, buscamos inspirações nas metodologias que trabalham com histórias de vida 

e narrativas (BUENO, 2002; DELORY-MOMBERGER, 2012), e também em Goodson, 

o qual possui trabalhos que procuram articular trajetória de professores e as histórias 

das disciplinas (GOODSON, 1992). 

Os capítulos subsequentes exploram as estratégias teórico-metodológicas 

desenhadas num movimento que podemos resumir em: das trajetórias de vida dos 

professores para contextos maiores, e destes quadros maiores para as trajetórias de 

vida dos professores. Neste movimento cíclico, o objetivo consiste em alcançar o 

encontro das narrativas profissionais dos entrevistados com a própria construção 

social da disciplina de Sociologia no Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, realizamos 

três entrevistas semiestruturadas com professoras que exercem o magistério na rede 

pública estadual. As entrevistadas começaram a docência em épocas e locais 

distintos: na década de 90, no início dos anos 2000 e após 2008. Após, as entrevistas 

construímos narrativas que deram origem a um processo de hipercontextualização, 

onde buscamos compreender as histórias por trás das histórias contadas pelas 

professoras. Neste sentido, no capítulo seis procuramos observar o desenvolvimento 

da comunidade disciplinar nas políticas narradas pelas professoras, para, por fim, no 

capítulo posterior, compreender os nexos entre a trajetória das entrevistadas e a 

comunidade disciplinar do Rio de Janeiro.   

Por um recorte metodológico, escolhemos como ponto de partida a trajetória 

das professoras entrevistadas. Sendo assim, nossa análise não encerra e define a 

história da disciplina escolar de Sociologia no Estado.  Sabemos que o próprio exame 

das relações entre os professores e o a construção social do currículo provoca o 

aparecimento de uma infinidade de narrativas. Pretendemos contribuir com o 

entendimento cumulativo (GOODSON, 2012) dos diversos contextos nos quais a 

Sociologia escolar se desenvolve, inspirando também outras pesquisas que deem 

visibilidade e promovam as ações cultivadas pelos professores e estudantes no 

interior das escolas. 
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2. A COMUNIDADE DISCIPLINAR DE SOCIOLOGIA: PERSPECTIVAS 

HISTÓRICAS, CONTEMPORÂNEAS E O CASO DO RIO DE JANEIRO. 

2.1. O VAI-E-VEM DA SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

Desde o século XIX, a Sociologia paira sobre as políticas curriculares para o 

ensino básico do Brasil. Inicialmente, nos pareceres de Rui Barbosa de 1882-83 

(MORAES, 2011), e, posteriormente, como obrigatória pela primeira vez sob a reforma 

protagonizada por Benjamin Constant entre 1890 e 1897 (ALVES; COSTA, 2006). 

Arraigada numa concepção positivista da jovem república, a necessidade da 

Sociologia como componente curricular surge no debate nos cursos de Direito, numa 

contraposição ao Direito Natural, com o intuito de conceder mais cientificidade aos 

estudos e decisões jurídicas. A reforma de Constant nasce neste contexto, e a 

inclusão da Sociologia é fruto deste debate.  

No entanto, a resistência à disciplina pela tradição bacharelesca dos 

intelectuais brasileiros, contribuíram negativamente para a realização da reforma 

promovida por Benjamim Constant. A disciplina só apareceria no currículo do ensino, 

de fato, em 1925, quando observamos sua inserção na 6ª série ginasial, cursada por 

aqueles interessados em obter o diploma de “Bacharel em Ciências e Letras” 

(MEUCCI, 2000). 

É na década de 30 que observamos o primeiro movimento sólido para a 

institucionalização da Sociologia. Envolvida numa concepção que enxergava a 

construção da nação como uma obsessão, a Sociologia ingressa no quadro geral de 

matérias para os cursos complementares dedicados ao preparo dos alunos para o 

ingresso nas faculdades e Universidades em 1931. Cabe ressaltar que a Sociologia 

apareceu inicialmente na escola e, em seguida, nas Universidades. Deste modo, os 

primeiros entusiastas da disciplina, e os primeiros professores, não eram formados 

em Ciências Sociais ou Sociologia. Médicos, advogados e engenheiros assumiram 

seu ensino nas escolas. A criação de curso de professores de Sociologia não 

acompanhou o passo da invenção do ensino da disciplina (MORAES, 2011).  

Após a Reforma Francisco Campos, em 1931, Sociologia é disciplina 

obrigatória para os exames de admissão no nível superior com carga horária de 4h 

semanais para Direito e 3h semanais para os demais cursos. 

O impulso de institucionalização da Sociologia apresentava tal força que, dentre 

os principais pioneiros da Sociologia escolar desta época encontramos Fernando de 
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Azevedo e Alceu Amoroso Lima: o primeiro, um líder do movimento reformista da 

educação no Brasil chamado “Escola Nova” e professor de Sociologia no Instituto de 

Educação na Universidade de São Paulo; o segundo, o maior representante do ideário 

católico no período e professor de Sociologia no Instituto de Altos Estudos Católicos 

e na Universidade do Brasil. Ou seja, dois lados opostos no debate da Educação 

Brasileira desta época defendiam e promoviam o desenvolvimento da disciplina nas 

políticas curriculares do país. Assim, em torno da defesa da presença da Sociologia 

na escola secundária podemos observar dois consensos: I – a crença na contribuição 

da Sociologia para a maturidade científica do conhecimento produzido sobre o Brasil; 

II – superação do bacharelismo e de abstrações teóricas desvinculadas da realidade. 

Conforme observa Meucci nos dois períodos a seguir:  

Os primeiros sistematizadores do conhecimento sociológico 
compreendiam, pois, que os eruditos eram, tal como os antigos 
bacharéis do século XIX, intelectuais que acumulavam saber 
enciclopédico e ornamental, hauridos das diferentes áreas de 
conhecimento, empolgados pela abstração teórica, 
descomprometidos com a realidade social, despreocupados com o 
destino da nação. (MEUCCI, 2000, p. 36) 

E por entender que a Sociologia é uma área de conhecimento 
interessada nos fatos da vida e não apenas nas ideias, os autores dos 
manuais, com frequência, declaravam como um imperativo, a 
necessidade de tornar o ensino da Sociologia menos verbal e livresco 
procurando estabelecer nexo entre as leis sociológicas e a realidade 
social buscando estimular o desenvolvimento da pesquisa. (MEUCCI, 
2000, p. 38) 

 

Este movimento em prol da disciplina no ensino secundário cessa em 1942, 

com a Reforma Capanema, que retirou sua obrigatoriedade e manteve-a somente nos 

Cursos Normais. Após a Reforma Capanema, em 1942, a Sociologia é retirada dos 

currículos oficiais como disciplina, permanecendo apenas nos Cursos Normais. O 

período de ausência iria durar de 1942 até o início da década de 803, onde 

observamos os primeiros passos de uma campanha para o retorno da disciplina aos 

currículos. Assim, temos o começo do debate sobre sua inserção no início do século 

XIX, passando por um impulso contundente de institucionalização e efetiva 

                                                             
3 No período entre a Reforma Capanema (1942) e a década de 1980, ocorreram debates sobre a 
presença da disciplina no ensino secundário. Dentre as defesas, destacamos a realizada por Florestan 
Fernandes em 1954, a partir da comunicação “O ensino de Sociologia na escola secundária brasileira”, 
no I Congresso Brasileiro de Sociologia. 
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obrigatoriedade entre a década de 20 e 40, até a sua exclusão na Reforma Capanema. 

A intermitência, e um eterno movimento pelo retorno desta ciência na política 

curricular é uma marca histórica (MORAES, 2011; OLIVEIRA, 2013; SANTOS, 2004). 

Durante a década de 1980, acompanhando o movimento para 

redemocratização do país, observamos um novo impulso para o ingresso da 

Sociologia nas escolas de ensino secundário do país. Um dos marcos aparece no 

concurso público realizado no Estado de São Paulo, em 1986.  

Conforme observa Moraes: 

Então, a partir de 1983, temos um fenômeno parecido com aquele 
ocorrido nas primeiras décadas do século XX, quando a Sociologia 
não era obrigatória, mas, num crescendo, passou a figurar nos 
currículos das escolas secundárias (MORAES, 2011, p. 367). 

No entanto, este impulso vem motivado por um elemento distinto das primeiras 

décadas do século XX. Se naquele momento, como já refletimos, o sentido da 

disciplina girava em torno da construção da nação, do rompimento com a cultura 

bacharelesca, agora um novo significado aparecia: a cidadania (OLIVEIRA, 2013). É 

neste ponto que esta concepção, ou esta tradição disciplinar nasce. Esta é uma 

retórica de defesa da disciplina bastante forte e presente no ensino de Sociologia. 

Estudos demonstram que a associação entre a disciplina e a formação para a 

cidadania4 permeia o imaginário dos professores até os dias de hoje (MAIÇARA; 

MONTEZ; GESTEIRA, 2015; MOTA, 2005). Deste modo que estados como o Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Distrito Federal e São Paulo inserem 

no decorrer da década de 80 a disciplina em seus currículos (SANTOS, 2004). 

A partir de 1994, a marca da intermitência da disciplina no currículo da 

Educação Básica reaparece na medida em que estados como São Paulo, diante da 

política de reestruturação da Rede Pública, cedem espaços da disciplina para outras 

mais tradicionais, como Português e Matemática. A trajetória inconstante vai se 

caracterizar, principalmente, no ambíguo artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

em 1996, o qual possibilitava a interpretação da obrigatoriedade apenas dos 

conhecimentos sociológicos. Deste modo, a lei apontava par uma concepção 

transdisciplinar, negando (ou dificultando) a afirmação da Sociologia como disciplina 

(OLIVEIRA, 2013). Porém, em estados como Mato Grosso, Paraná, Distrito Federal e 

                                                             
4 Cabe ressaltar que o tema da cidadania é repleto de ambiguidades e indefinições. Os sentidos de 
cidadania aparecem em disputa. (OLIVEIRA, 2013). 
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Santa Catarina promulgam a disciplina como obrigatória no currículo mesmo após a 

LDB (FIGUEIREDO; OLIVEIRA; PINTO, 2012; SILVA, 2007). Outro destaque deste 

retorno ambíguo consiste no veto presidencial, em 2001, ao projeto de Lei que visava 

um tratamento disciplinar tanto a Sociologia quanto para Filosofia5. 

Não obstante, percebemos uma “virada” na trajetória de recuo, a partir de 1997, 

quando observamos a movimentação mais incisiva de profissionais em defesa da 

obrigatoriedade nacional da disciplina. Em levantamento do estado da arte sobre 

Ensino de Sociologia, Handfas e Maiçara (2015) verificam um aumento significativo 

na produção acadêmica sobre Ensino de Sociologia no início dos anos 2000. As 

autoras destacam que a despeito da rejeição da sociologia na educação básica como 

objeto de estudo pelos sociólogos, existe um crescimento considerável a partir dos 

anos 2000 na produção sobre Ensino de Sociologia, tanto nas faculdades de 

Educação quanto nas faculdades de Ciências Sociais6. (HANDFAS; MAÇAIRA, 2015). 

Deste modo, notamos a circulação de conhecimento em torno de temáticas que 

debatiam a presença da disciplina no Ensino Médio. É importante ainda considerar o 

tom predominante na produção acadêmica para a defesa da obrigatoriedade da 

disciplina (MORAES, 2011).  

Estas iniciativas demonstram um passo para atravessar o quadro de 

invisibilidade e insulamento da disciplina, destacado por Sarandy (2012). De acordo 

com o autor: 

O insulamento universitário das ciências sociais, portanto, é resultado 
de um duplo processo: a implementação de políticas 
profissionalizantes, conforme o projeto modernizante do regime militar, 
que abrangeu uma reforma universitária em vista da industrialização 
do país, e o redirecionamento de interesses da comunidade dos 
cientistas sociais para a academia, com seu início já desde a década 
de 1940, após a Reforma Capanema (de 1942). (SARANDY, 2012, p. 
41), 

Da mesma forma, as associações profissionais movimentam-se nacionalmente 

em defesa da disciplina no Ensino Médio, realizando encontros, congressos sobre o 

tema. O professor da Universidade de São Paulo (USP) Amaury de Moraes foi um 

                                                             
5 Ainda é digno de nota, o fato da Sociologia aparecer nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio (PCNEM), como “Conhecimentos de Sociologia, Antropologia e Política”. O documento foi 
elaborado majoritariamente por profissionais sem formação específica na área. (CASÃO; QUINTEIRO, 
2007) 
6 As análises de Handfas e Maiçara (2015) desfazem dois mitos: I – a produção incipiente de ensino de 
sociologia nas Ciências Sociais; II – a ausência de produção sobre Ensino de Sociologia e Educação 
Básica. 
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defensor ativo presença obrigatória da disciplina nesta época, e num artigo que 

revisita a periodização e a campanha pela obrigatoriedade da disciplina (2011), ele 

relata que a articulação entre as Associações Profissionais de Sociólogos e a 

Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) aproximou o Ministério da Educação (MEC) 

do debate, que culminou com o pedido para a formulação das novas Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM) e na posterior elaboração do 

Parecer CEN/CEB n. 38/2006 para o Conselho Nacional de Educação (CNE), pela 

inclusão das disciplinas de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio. 

De um lado as OCNEM afirmavam e reforçavam o caráter disciplinar do 

conhecimento sociológico no currículo escolar (CASÃO; QUINTEIRO, 2007). Por isso 

consideramos que: 

Um avanço fundamental é dado com as Orientações Curriculares 
Nacionais – OCN não apenas pelo caráter afirmativo com relação ao 
ensino de Sociologia, mas também ao sentido atribuído à ela, 
considerando a sua finalidade na Educação Básica correlacionada ao 
processo de desnaturalização e estranhamento da realidade social, 
explicitando como estes podem ser operacionalizados por meio da 
articulação entre temas, teorias e conceitos sociológicos. (OLIVEIRA, 
2013, p. 186) 

 Do outro lado, corria o debate pela obrigatoriedade dentro do CNE através do 

Parecer nº. 38/2006, o qual foi aprovado sem ressalvas. Desta forma, o Conselho 

tornava obrigatória a disciplina em todo o país. Sobre a audiência pública de 

apresentação do Parecer, Moraes relembra que: 

...estavam presentes várias entidades que há anos vinham lutando 
pelo retorno da Sociologia à escola média – sindicatos, associações 
profissionais e acadêmicas, representantes da escola pública e 
entidades de representação estudantil, entre outras (MORAES, 2011, 
p. 375–376). 

Em 2008, para resolver questionamento realizado por entidades do Estado de 

São Paulo sobre a autonomia do CNE para alterar o currículo nacional, após dois anos 

de tramitação no Congresso e no Senado, é sancionada a Lei 11.684 que altera o 

artigo 36 da LDB, tornando obrigatória a presença de Sociologia e Filosofia em todos 

os anos do Ensino Médio. Desde então a disciplina passa a figurar entre as principais 

políticas para a educação nacionais, com destaque para o seu ingresso no Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), em 2012, para a emergência de questões que 

envolvam os conceitos da Sociologia no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
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A nível estadual, salientamos as políticas de elaboração de um Currículo Mínimo para 

o Ensino Médio em 2010 e 2011. O caso do Rio de Janeiro se distingue de uma certa 

maneira da narrativa nacional, examinaremos estas especificidades no próximo 

tópico. 

2.2.  O CASO PECULIAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

O caso da presença da Sociologia no Ensino Médio no Estado do Rio de 

Janeiro é peculiar à história nacional da disciplina. Na década de 1980, aliada aos 

impulsos de redemocratização da época, e da força dos movimentos sociais, a 

Associação de Sociólogos passa a atuar em prol da regulamentação da profissão. A 

Lei que dispõe sobre o exercício da profissão de Sociólogo é promulgada em 

dezembro de 1980, porém sofre críticas pelo caráter genérico da profissão. No 

entanto, no artigo segundo, o documento legal destaca a competência do Sociólogo 

em ensinar Sociologia geral ou especial nos estabelecimentos de ensino (BRASIL, 

1980). 

A partir da flexibilização do currículo escolar, através da Lei 7.044 de 1982, os 

Estados ganharam mais autonomia na elaboração do currículo escolar. Assim, as 

Associações de Sociólogos passaram a atuar a nível estadual. Neste momento, 

surgem as peculiaridades da luta em defesa da disciplina nos Estados, pois além de 

uma esfera nacional, o retorno da sociologia para a educação básica poderia ocorrer 

a partir dos Estados. E neste sentido, o Estado do Rio de Janeiro contou com uma 

associação profissional estadual na vanguarda do processo. 

A Associação Profissional dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro 

(APSERJ) liderou a campanha pelo retorno da Sociologia às escolas estaduais. 

Nascida em 1982, derivada da antiga Associação dos Cientistas Sociais do Rio de 

Janeiro, a APSERJ tinha como principais bandeiras a organização dos cientistas 

sociais em torno de uma entidade representativa, a ampliação do mercado de trabalho 

para os cientistas sociais, e o retorno da Sociologia no 2º grau (SOUZA, HANDFAS; 

FRANÇA, 2012). 

Desta forma seguiu a atuação da APSERJ pela reinserção da Sociologia. 

Através da forte articulação com movimentos sociais pela redemocratização, com 

movimentos estudantis, professores universitários e membros dos poderes legislativo 

e executivo da época. Para nossa pesquisa é importante observar que a defesa da 

disciplina Sociologia ocorre para além de agentes estatais. É evidente que o Estado 



19 

 

aparece como um elemento fundamental para a garantia da disciplina na escola. 

Porém, cabe ressaltar que grupos sociais exógenos ao Estado, em suas missões, 

mobilizaram recursos, empreenderam esforços para a defesa da disciplina. Por isso, 

é possível perceber que antes de retornar à sala de aula, existiu uma comunidade que 

construiu uma retórica favorável a disciplina Sociologia. Um discurso que envolvia (e 

se aproveitava) da força dos movimentos sociais a favor da democratização do país, 

ancorava-se em princípios como cidadania, democracia e resgate à dimensão 

humanística da escola. 

Em 1989, a Associação inicia uma campanha intitulada “Pela volta da 

Sociologia no 2º Grau”. Com distribuição de botons, camisetas, cartazes e de um 

jornal chamado “Papo de Sociólogo”, a entidade intensifica a circulação do discurso 

em prol do regresso da sociologia, a qual culmina com a proposta de emenda popular 

em favor inclusão da obrigatoriedade da Sociologia na constituição do Estado. 

Posteriormente, esta ação originaria a Emenda Constitucional nº 1349, apresentada 

pelo Deputado Estadual Accácio Caldeira, do Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

Em relato entusiasmado, o professor Conterato, diretor da APSERJ, relembra a 

campanha:  

Foi uma campanha memorável e, sem dúvida nenhuma histórica, não 
somente pelos seus objetivos, mas especialmente pela notável 
participação popular. A Associação Profissional dos Sociólogos do 
Estado do Rio de Janeiro – APSERJ – conseguiu atrair para a luta 
setores populares os mais diversos, estudantes do ensino médio, 
professores universitários, 3060 (três mil e sessenta) assinaturas de 
apoio e parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. 
(CONTERATO, 2009, p. 1) 

Deste modo, o dispositivo legal que inclui a Sociologia no Ensino Médio 

estadual é aprovado para a Constituição de 1989. No entanto, o parágrafo 4º do artigo 

317 versa apenas sobre a obrigatoriedade da presença da disciplina, sem especificar 

carga horária mínima e máxima, por exemplo.  

Por isso, a mobilização da APSERJ não se encerrou com a promulgação da lei. 

A partir deste momento, a associação concentrou seus esforços para garantir o seu 

cumprimento. Em estudo histórico sobre a disciplina no Estado do Rio de Janeiro, 

Souza, Handfas e França (2012) resumem no trecho abaixo a atuação da APSERJ 

pós promulgação da Constituição estadual: 
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Mesmo depois de sua inclusão como disciplina obrigatória, a 
mobilização teve prosseguimento, uma vez que na prática as escolas 
nem sempre cumpriam o disposto na legislação. Documentos que 
registram as ações do movimento em defesa do ensino de sociologia 
no 2º grau apontam entre as principais irregularidades: (1) o não 
cumprimento da obrigatoriedade que previa a implantação da 
sociologia em todas as escolas da rede pública; (2) a disposição da 
disciplina na grade curricular que não oferecia condições de 
planejamento do conteúdo programático; (3) o descumprimento da 
carga horária de dois tempos semanais. (SOUZA, HANDFAS; 
FRANÇA, 2012, p. 95) 

Ou seja, o grupo profissional não se desmobilizou diante da vitória obtida no 

retorno da Sociologia. Existem registros históricos de diversos eventos capitaneados 

pela APSERJ e por outros grupos na década de 90: em 1990, Semana das Ciências 

Sociais; realização de dois encontros estaduais de Sociologia pelo Conselho Estadual 

de Educação; em 1997, um Seminário de Defesa do Ensino de Sociologia realizado 

pela Assembleia Legislativa. Destacam-se também a realização de concursos 

públicos para provimento de vagas de professores de Sociologia, e do ocorrido no 

CIEP José Lins do Rego, em São João de Meriti, onde um grupo de professores de 

filosofia e sociologia conseguiu alterar a carga horária das duas disciplinas, inserindo-

as nas três séries do Ensino Médio. 

Entre os anos de 1996 e 2004, as lutas políticas em torno da Sociologia no 

Ensino médio no âmbito estadual se arrefeceram. Em trabalho analisando os 

argumentos em defesa, Souza (2008) aponta uma comunidade difusa, com ações 

pontuais nas universidades, entre professores do ensino básico e entre alguns 

sociólogos. Num artigo onde Conterato (2009) procura contar a trajetória da sociologia 

no Ensino Médio, observamos uma lacuna entre meados da década de 90 e a 

obrigatoriedade nacional, em 2008. A já mencionada pesquisa de Souza, Handfas e 

França (2012), acerca da história da disciplina no Estado do Rio de Janeiro, também 

encerra sua narrativa em meados da década de 90, apenas afirmando que “concursos 

públicos foram realizados, corrigindo assim uma distorção corrente da existência de 

professores formados em outras áreas disciplinares” (SOUZA, HANDFAS; FRANÇA, 

2012). É preciso considerar que este hiato entre 1996 e 2007 coincide com a 

intensificação da luta pela obrigatoriedade nacional da disciplina, através Lei de 

Diretrizes e Bases e na campanha pelo retorno que findou com o veto presidencial em 

2001, já mencionados anteriormente. 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE CURRÍCULO: APROXIMAÇÕES 

E TENSÕES TEÓRICAS 

Para compreender as interações entre professores e currículo, ou perceber a 

trajetória dos docentes na construção social da disciplina, precisamos considerar que 

as “tradições iniciam o professor em visões amplamente diferentes sobre as 

hierarquias do conhecimento e sobre os conteúdos, o papel dos docentes e as 

orientações pedagógicas globais” (GOODSON, 2001). Ou seja, currículo carrega um 

significado que cabem muitas coisas, pois currículo é a concretização das funções da 

escola e a forma particular de informa-las num momento histórico e social determinado 

(SACRISTÁN, 2000). 

Ao observar um currículo prescrito poderíamos supor que este significa um 

espelho das relações na escola. As concepções tradicionais de currículo parecem crer 

nesta suposição, na medida em que compreendem currículo como um objeto 

prescrito, onde a partir da construção técnica e científica, é possível delimitar 

racionalmente metas e objetivos (SILVA, 2005). Sendo assim, currículo e a realidade 

da escola, currículo e a prática docente, aparecem como elementos distintos, onde 

tudo está pré-determinado pelo currículo. Neste sentido, observamos um objeto 

neutro, que escapa as relações de poder. Estas concepções reforçam uma mística 

sobre o controle central e burocrático, e invisibilizam a capacidade de agência dos 

sujeitos, subordinando sua atuação a um agente exterior determinante. Por isso, 

sofreu duras críticas, acusadas de acreditar na fábula da imparcialidade e na completa 

ausência de sujeitos (GOODSON, 2012). 

É neste sentido que ressaltamos a relação entre currículo e poder, rechaçando 

a sua neutralidade. O que resulta numa consequência prática para esta pesquisa: em 

torno do conceito de currículo existem indivíduos ou grupos sociais que disputam 

pelos seus sentidos e significados. Ele não aparece como um objeto estático definido 

a partir de uma racionalidade técnica desinteressada.  

Outro ponto importante reside na diferenciação estanque entre currículo e 

prática. Para a análise de políticas na educação, Ball trabalha com a ideia de ciclo de 

políticas. De acordo com autor, a política pode ser pensada em cinco contextos 

distintos: I – contexto da influência; II – contexto da produção do texto; III – contexto 

da prática; IV – contexto da efetividade; V – contexto da estratégia política (BALL, 

1993; MAINARDES, 2006). Esta abordagem não dicotomiza e nem hierarquiza 
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currículo com a prática, possibilitando a pesquisa a observação que a política 

curricular se realiza também na prática, em seu contexto específico. Goodson 

compartilha desta visão ao perceber que uma perspectiva construcionista social pode 

trabalhar tanto no nível da prescrição – formulação do texto – quanto no nível de 

interação – currículo na prática (GOODSON, 2012). Deste modo localizamos nossa 

pesquisa no contexto da prática, ou no nível de interação. 

Com efeito, o estudo do currículo tanto para Ball quanto para Goodson mostra-

se potente para compreender articulações entre a macro e uma micro história, entre 

estrutura e agência (GOODSON, 2012; MAINARDES, 2006). Estas abordagens nos 

parecem importantes. Além de superar a neutralidade e a dicotomia entre currículo e 

prática, elas enfatizam a relação dialética entre os contextos, no nosso caso, entre os 

sujeitos e a política. Sacristán (2000) parece acompanhar os autores ao pensar todo 

currículo como uma práxis. Ou seja, toda prática é multifacetada e aparece 

atravessada pela subjetividade e imersa num clima social determinado. Assim, toda 

prática gravita em torno de um currículo (SACRISTÁN, 2000) e todo currículo é uma 

construção social (GOODSON, 2012). 

Este encontro, entre o conceito de práxis curricular e de construção social do 

currículo, nos parece potente para compreender o modo como os professores através 

do exercício do magistério participam da construção do currículo. Refletindo sobre o 

modo como a prática gravita sobre um currículo, Sacristán propõe um esquema de 

interação de subsistemas.  
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Deste modo o autor tenta compreender como a prática se relaciona com o 

sistema social, ou como o contexto específico da pesquisa se relaciona com contextos 

maiores. Como subsistema político-administrativo, o autor entende um campo de 

regulação do currículo, o modo como ele está organizado, com maiores ou menores 

graus de autonomia e a participação. O subsistema de participação e de controle, é 

um campo que objetiva o cumprimento, a vigilância e a análise dos resultados do 

sistema educativo. O campo de ordenação do sistema educativo reflete sobre o modo 

como o sistema educacional encontra-se estruturado, ordenado, expressando a 

finalidade de cada nível de escolaridade. O subsistema de produção de meios baseia-

se na produção de materiais didáticos diversos, os quais não podem ser vistos como 

agentes neutros. Eles criam dinâmicas de forte incidência na prática pedagógica, 

sendo, por vezes, verdadeiros agentes na concretização do currículo. Como campo 

de criação de conteúdos culturais e científicos, o autor percebe a influência dos 

campos produtores de cultura, de conhecimento científico, os quais realizam uma 

dupla influência: primeiro porque eles recebem os recém-formados, e por isso, criam 

demandas culturais e científicas para que os estudantes acessem estes níveis 

superiores de ensino; e segundo, porque eles exercem uma pressão direta na 

formação destes estudantes, selecionando conteúdos e impondo paradigmas 

socialmente válidos dentro daquele grupo específico. O subsistema técnico-

pedagógico, consiste nos sistemas de formação de professores, ou em grupos de 

especialistas relacionados com essa atividade. Aqui, o objetivo é pensar na criação 

Figura 1. Sistema Curricular de acordo com Sacristán (2000). 
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de conteúdos culturais pedagógicos, os quais modelam e legitimam a prática, na 

reflexão sobre o próprio papel do professor, do currículo e da escola. Sacristán (2000) 

descreve o subsistema de inovação como um campo que está de frente para a 

renovação constante do sistema educativo. No entanto, ele ressalta que esta instância 

mediadora inexiste como um modelo de intervenção administrativa na política. No 

geral, ele percebe este subsistema como um campo de ação limitada que apareceu 

em alguns movimentos de renovação pedagógica de professores. E por fim, o 

subsistema da prática pedagógica, configurada por professores e alunos, realizada 

dentro de um contexto de interações e subsistemas. Nenhuma prática está isolada, 

ela ocorre dentro de um contexto específico e multifacetado, atravessado de forma 

recíproca por contextos anteriores. Segundo Sacristán: 

Naturalmente, através de todos esses subsistemas, e em cada um 
deles, se expressam determinações sociais mais amplas, sendo o 
currículo um teatro de operações múltiplas, de forças e determinações 
diversas, ao mesmo tempo que ele também, em alguma medida, pode 
converter-se em determinador das demais. [...] Esses subsistemas 
apontados mantêm relações de determinações recíprocas entre si, de 
força distinta, segundo os casos. O conjunto dessas inter-relações 
constitui o sistema curricular, compreensível apenas dentro de um 
determinado sistema social geral, que se traduz em processos sociais 
que se expressam através do currículo. (SACRISTÁN, 2000, p. 26). 

Deste modo, entendemos que Ball, Goodson e Sacristán admitem um processo 

de recontextualização na prática, no viver da política. Para eles, o contexto de 

aplicação das políticas reflete diretamente no significado da própria política. Porém, 

quando analisamos as políticas curriculares a partir de Ball, Goodson e Sacristán 

percebemos que as concepções destes autores começam a nos conduzir para 

caminhos distintos7. 

Pensando a história do currículo escolar na Inglaterra, em uma visão focada 

nas disciplinas escolares, suas respectivas mudanças e estabilizações, Goodson 

(2001) identifica três tradições disciplinares: utilitárias, pedagógicas e acadêmicas. A 

tradição utilitária estaria ligada a uma concepção de disciplina mais aproximada da 

vida do estudante, de um conhecimento com uma utilidade imediata, como “formar 

para a cidadania”, por exemplo. A tradição pedagógica desenvolveu-se centrada no 

                                                             
7 É preciso ressaltar que a distinção fundamental de enfoque dos dois autores. As observações de 
Goodson são mais restritas ao currículo, e, mais especificamente, às disciplinas escolares. Ball, por 
sua vez, possui uma abordagem mais ampla, procurando pensar as políticas educacionais como um 
todo, inclusive o currículo. 
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aluno e no seu próprio processo de aprendizagem, considerando mais importante o 

aprender a aprender do que o ensino de determinada disciplina ou profissão. E por 

último, a tradição acadêmica possui enfoque nas disciplinas acadêmicas, e nos 

exames que possibilitam o prosseguimento da vida escolar.  

Assim, o imperativo histórico aponta para a socialização numa tradição 
acadêmica no interior das subculturas disciplinares e para a aceitação 
dessa tradição. Tal tradição proclama pressupostos fundamentais 
sobre o papel dos professores, as orientações pedagógicas, as 
hierarquias do conhecimento e o sistema de relações que lhe subjaz. 
(GOODSON, 2001, p. 194). 

Portanto, no decorrer do processo histórico, verificou-se a estreita conexão 

entre o status acadêmico e a distribuição de recursos e a estabilidade no currículo. Ou 

seja, Goodson percebe uma construção social que privilegia disciplinas de tradição 

acadêmica em detrimento das outras.  

Até o momento, poderíamos associar o autor aos registros críticos que 

relacionam currículo e hegemonia, currículo e reprodução social. As relações entre 

poder e currículo não aparecem ignoradas pelo autor. No entanto, o mesmo entende 

que as regras do jogo, “surgem num dado período da história, por razões específicas 

e, até serem mudadas, atuam como um legado estrutural, que limita, mas também 

capacita, os atores contemporâneos” (GOODSON, 1997). E neste sentido, os atores 

possuem papel fundamental em seus contextos, pois eles agem na promoção de uma 

retórica que estabilize as disciplinas, na busca por status, recursos e valores. Não há 

somente a passividade dos atores diante da estrutura. Deste ponto de vista, está 

implícita uma crença na racionalidade, já que as ações individuais estão voltadas para 

determinado fim. As preocupações de Goodson se concentram em perceber os 

indivíduos a partir destas estruturas, como elas afetam a política curricular, como a 

ação individual é impregnada e impregna a estrutura.    

Esta não é uma concepção completamente contraditória à conceitualização de 

Ball. Segundo o autor:  

…é crucial reconhecer que as políticas por si próprias, os textos, não 
são necessariamente claros, fechados ou completos. Os textos são 
produtos de vários estágios comprometedores (influências iniciais, da 
micropolítica da formulação legislativa, no processo parlamentar e nas 
políticas e micropolíticas de grupos de interesse). Eles são 
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frequentemente produtos canibalizados por múltiplas (mas 
circunscritas) influências e agendas (BALL, 1993, p. 15)8. 

Esta é uma perspectiva que encara a política como um texto. Assim, o currículo 

aparece como uma representação que é codificada de maneira complexa. 

Negociações, silenciamentos, interpretações, ressignificações. Existem processos 

que ocorrem no choque entre o texto da política com a realidade, ou, em nosso caso, 

no contato entre currículo e escola. Entretanto, Ball questiona o poder da 

racionalidade dos agentes e da política, observando que: 

A promulgação de políticas nem sempre é linear e racional; a política 
é muitas vezes um processo fragmentado repleto de "correção" de 
problemas. No entanto, há um processo de "feedback" ou um processo 
de interações complexas entre políticas e entre conjuntos de políticas 
que geram formas de transformação e regeneração institucional. 
(BALL, 2015, p. 4)9 

Deste modo, o autor relativiza a relação direta entre determinações estruturais 

e agência, observando que a análise política deve se concentrar em compreender 

esta relação e não toma-la como um jogo de soma zero (BALL, 2015).  

Não obstante, Ball não restringe a sua análise à política como texto. E, neste 

ponto, se distancia das concepções de Goodson. Aprofundando seu enfoque pós-

estruturalista, Ball concebe também a política como discurso. Deste modo, a 

abordagem se concentra compreender o estabelecimento de limites sobre o que é 

permitido pensar, sobre o porquê da legitimidade. Com inspirações foucaultianas, as 

políticas são sustentadas por regimes de verdade. De acordo com o autor: 

Esses discursos possibilitam-nos a pensar se somos bons 
professores, ou professores efetivos, a pensar sobre o que é aprender 
e como reconhecemos um bom exercício. Estes discursos são 
constitutivos e em muitas circunstâncias permitem que nos banhemos 
no resplendor do sucesso e das práticas que funcionam. (BALL, 2015, 
p. 2)10 

Enquanto a política como texto percebe os indivíduos jogando a partir das 

regras do jogo, a política como discurso questiona as próprias regras do jogo e àquilo 

que as conformam. Ball admite que seu trabalho tenta se equilibrar entre essas duas 

perspectivas. Ao que parece este é um desafio da nossa pesquisa: de um lado um 

enfoque dos indivíduos em ação numa estrutura; e do outro lado, mas não em sentidos 

                                                             
8 Tradução livre. 
9 Tradução livre. 
10 Tradução livre 
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opostos, um questionamento daquilo que origina e concede sentido a esta estrutura. 

Portanto, para equilibrar estas duas perspectivas precisamos refinar os conceitos a 

fim de que eles possibilitem o diálogo entre os subsistemas que aparecem vinculados 

à prática do professor. Por isso, a próxima reflexão tratará de duas abordagens 

possíveis para um conceito que nos parece potente: comunidade disciplinar. 

3.1.  A COMUNIDADE DISCIPLINAR: ABORDAGENS POSSÍVEIS.  

Nossa concepção de currículo, portanto, carrega consigo uma intenção de 

articular ação e estrutura a partir da análise do contexto da prática.  Ou seja, 

pressupõe que os indivíduos atuam na construção social do currículo, que existe uma 

micro história relevante na definição de um contexto mais amplo. Por isso a 

necessidade de verificarmos mais amiúde a disciplina Sociologia no nível da 

interação, pois neste local está a linha de frente das disputas curriculares. É para 

compreender a atuação destes indivíduos, que entendemos que os professores fazem 

parte de uma comunidade disciplinar11. 

Goodson elaborou este conceito para compreender a ação de indivíduos ou 

grupos sociais dentro do seu trabalho de história social das disciplinas escolares. 

Segundo o autor: 

A comunidade disciplinar não deveria ser vista como um grupo 
homogêneo cujos membros comungam dos mesmos valores e 
definição de papéis, interesses e identidades. A comunidade 
disciplinar deve ser vista, sim, como um movimento social incluindo 
uma gama variável de missões ou tradições distintas representadas 
por indivíduos, grupos, segmentos ou facções. A importância destas 
facções varia consideravelmente ao longo do tempo. (GOODSON, 
1997, p. 44) 

A comunidade disciplinar é um grupo heterogêneo composto por profissionais, 

ou grupos profissionais, os quais possuem envolvimento com uma disciplina escolar 

em determinado contexto e tempo histórico. Fazem parte desta comunidade 

disciplinar, por exemplo, grupos de professores da escola básica, grupos de 

professores da Universidade, editores de livros, associações profissionais. Notemos 

                                                             
11 O conceito de comunidade disciplinar difere daquilo que Ball (1998) e Lopes (2004) chamaram de 
comunidade epistêmica. Para os autores, comunidade epistêmica consistiria em intelectuais que 
garantem a circulação dos “problemas” e das “soluções” dos problemas da educação contemporânea. 
Estes reconhecidos intelectuais, que podem ser pesquisadores em educação ou não, fazem circular 
estes discursos através de palestras, workshops, ações em Educação à Distância, consultorias, os 
quais acabam por influenciar a produção de políticas. Aparecem também associados às comunidades 
epistêmicas grandes organismos multilaterais, como o Banco Mundial.  
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que Goodson não restringe os sujeitos participantes, e nem tampouco delimita os 

valores e as identidades em jogo no interior das comunidades.  

O objetivo fundamental deste movimento social consiste em construir 

categorias ou retóricas apropriadas para promover a estabilidade e permanência de 

uma disciplina no currículo. Uma comunidade disciplinar bem sucedida constrói uma 

retórica onde a disciplina aparece naturalizada na política curricular (GOODSON, 

1997). E seguindo a construção social do currículo apontada por Goodson, a retórica 

bem-sucedida a conduziria para uma consequente invenção de tradição 

(HOBSBAWN; RANGER, 1997). Neste ponto é interessante pensarmos que essas 

“retóricas curriculares” acabam igualmente por naturalizar as práticas, pois conforme 

explica Sacristán: 

O currículo se traduz em atividades e adquire significados concretos 
através delas. Esses contextos são produtos de tradições, valores e 
crenças muito assentadas, que mostram sua presença e obstinação à 
mudança quando uma proposta metodológica alternativa pretende 
instalar-se em certas condições já dadas. (SACRISTÁN, 2000, p. 28) 

Sendo assim, Goodson nos posiciona diante de um dilema: os professores em 

busca de status e recursos promovem a sua disciplina orientados pela tradição 

acadêmica, e quanto mais mobilizam este sentido de disciplina, mais perdem a 

autonomia para mobilizar os seus significados. Uma comunidade disciplinar 

fortalecida constrói retóricas e categorias as quais integram interesses materiais, 

morais e idealistas. Assim, cristalizam-se as práticas. Sua presença no currículo oficial 

se mostra tão naturalizada, que falar de escolarização representa falar também dessa 

disciplina. Seria esse o El Dorado da Sociologia Escolar?  

De outra perspectiva, Alice Casemiro Lopes e Hugo Costa (2016) revisitam este 

conceito de Goodson a partir de registros pós-estruturais. Os autores consideram a 

comunidade disciplinar como um conceito potente para pensar as disputas 

curriculares. No entanto, para eles, a comunidade disciplinar não aparece com os 

lugares pré-definidos, e nem a partir de indivíduos, grupos ou facções pré-

estabelecidos. A comunidade disciplinar não se resume a um movimento social, pois 

suas fronteiras mostram-se constantemente negociadas, na tentativa do próprio 

fortalecimento da sua legitimação. Assim, os autores entendem comunidade 

disciplinar como um discurso. 
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 A comunidade disciplinar, por sua vez, não é o conjunto de 
profissionais que se organizam na defesa de seus interesses e 
carreira. A comunidade disciplinar, pela argumentação que 
construímos, é o conjunto de subjetividades constituídas em 
operações provisórias no campo discursivo da disciplina. A 
comunidade e as subjetividades/identificações não possuem uma 
origem, uma gênese. Seus saberes são construídos ao passo em que 
as subjetivações disciplinares também o são. É por meio de diferentes 
lutas políticas que campos disciplinares são organizados, organizando 
simultaneamente as identificações disciplinares (COSTA; LOPES, 
2016, p. 1028). 

Neste sentido, a comunidade disciplinar é construída e reconstruída, os 

sentidos originais não estão garantidos. Isto não significa um esvaziamento do 

conceito. Ao contrário, o fato de nenhum significado estar ancorado na estrutura 

resulta na hiperpolitização do currículo (LOPES, 2013), onde a partir da ambivalência 

da política curricular, os sentidos aparecem somente fixados provisoriamente, 

mediados sempre por disputas políticas. Assim, a tarefa e o campo que aparecem 

para pesquisa tornam-se bem mais abrangente. Conforme Costa e Lopes: 

Por intermédio do nome de uma disciplina escolar e da própria 
disciplinarização da escola, são sedimentadas interpretações 
curriculares, tenta-se estabilizar um currículo, ações pedagógicas são 
constituídas, para além e para aquém das ações dos profissionais 
docentes legitimados como porta-vozes desse nome. Investigar a 
política de currículo buscando conter de uma vez por todas as 
fronteiras do que se nomeia como comunidade disciplinar torna-se 
tarefa vã e obrigatoriamente imprecisa (COSTA; LOPES, 2016, p. 
1027). 

  Desta forma, esta abordagem de comunidade disciplinar se aproxima mais 

daquilo que Ball chamou de política como discurso. O enfoque consiste em “entender 

as articulações que constituem discursos disciplinares e assim subjetivam os coletivos 

que falam em nome da disciplina, que dela se utilizam como oportunidade de 

envolvimento na política” (COSTA; LOPES, 2016). Neste sentido, um discurso bem-

sucedido é capaz de ocultar sua própria invenção (BALL, 1993). 

Estas duas perspectivas não são, necessariamente, contraditórias. Ainda que 

haja diferenças. A distinção que Ball faz entre política como texto e política como 

discurso desenha as possiblidades e os limites destas abordagens. Este dois olhares 

parecem potentes, pois: a) se interpretarmos a comunidade disciplinar nos termos de 

Goodson, podemos surpreender os professores jogando o jogo da estabilização 

disciplinar; mobilizando categorias em prol da construção de uma retórica para defesa 

da disciplina; b) ao considerarmos o registro pós-estrutural de Costa e Lopes, 
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observaremos um discurso de comunidade disciplinar realizando-se a partir de 

demandas disciplinares e/ou curriculares, as quais conformam e são formadas pelo 

contexto da prática dos professores.  

Nosso conceito de comunidade disciplinar, portanto, consiste num encontro de 

duas perspectivas. Pois, para além de questões ontológicas, tanto Goodson quanto 

Costa e Lopes nos fazem entender que a prática dos professores se mostra articulada 

com uma rede de relações maiores do que ela em si. Seja a retórica que defende a 

disciplina, seja um discurso que legitima e silencia práticas e saberes, estas categorias 

aparecem em movimento. A existência de uma comunidade disciplinar é inseparável 

à sua trama, as suas disputas, as suas lutas. E no nosso entendimento, estas disputas 

disciplinares ocorrem a partir do Sistema Curricular (figura 1) apresentado por 

Sacristán (2000). Podemos imaginar este modelo apresentado pelo autor, como um 

modelo de interação para comunidade disciplinar. Considerando que os professores 

ocupam o subsistema da prática, onde aparecem se relacionando com os demais 

subsistemas do currículo, é possível vislumbrar que a trajetória da vida profissional 

destes nos conceda pistas do modo como a disciplina de sociologia escolar se 

estrutura e se articula com contextos mais amplos. 

Evidentemente, a estrutura proposta por Sacristán aparece negociada, com 

fronteiras e sujeitos provisórios. A nosso ver, o modelo proposto pelo autor não pode 

limitar a análise a perceber as interações de maneira fixa, e restritiva. Por exemplo, 

os professores aparecem restritos ao subsistema da prática, os professores 

universitários representam somente o subsistema de produção de conteúdo, dentre 

outros exemplos. Isto empobreceria a análise, e tornaria invisível atores e lugares 

atravessados pela dinâmica de defesa da disciplina. As contribuições de Costa e 

Lopes nos auxiliam a quebrar estes paradigmas para perceber os sujeitos e os 

espaços como transitórios.  

Deste modo, constituiríamos a arena para observar a construção social do 

currículo. Tendo em vista que, os discursos, seus sujeitos e grupos, interagem com o 

sistema curricular estabelecendo redes. A comunidade disciplinar, seja ela na forma 

de movimento social ou de discurso, transita entre os subsistemas curriculares, 

buscando êxito na defesa da disciplina. 
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3.2.  OS MOVIMENTOS DISTINTOS DA COMUNIDADE DISCIPLINAR. 

Ao longo do texto, procuramos definir nossa concepção de currículo e de 

comunidade disciplinar. A articulação destes conceitos elucida o objeto e o campo de 

investigação da pesquisa. No entanto, para refinar ainda mais as escolhas 

metodológicas, devemos observar mais de perto o conceito de “defesa da disciplina”. 

Porém, devemos voltar um pouco e compreender que para Goodson defesa da 

disciplina ocorre a partir de uma disputa por recursos, território e status. Este é um 

dos motores da construção social do currículo, conforme observa o autor:  

Os interesses materiais dos professores – salário, promoção, 
condições de trabalho – estão intimamente ligados ao destino da sua 
disciplina especializada. Nas escolas, as disciplinas estão organizadas 
em departamentos, no interior dos quais se processa a carreira do 
professor, e o estatuto do departamento depende do estatuto da 
disciplina. A disciplina “acadêmica” está no topo da hierarquia das 
disciplinas, porque a distribuição de recursos se faz com base no 
pressuposto de que essas disciplinas são mais adequadas para os 
alunos mais aptos (e vice-versa, claro). (GOODSON, 1997, p. 46) 

Os indivíduos ou os grupos da comunidade disciplinar lutam por mais recursos, 

pelo ganho de território e pela aquisição de mais status para suas disciplinas. Ou de 

uma perspectiva discursiva, os discursos disciplinares desenvolvem práticas que 

legitimam, por si só, os elementos em disputa na construção social do currículo. Estes 

sujeitos não aparecem passivos diante das sucessivas ondas de reformas e 

reformulação curriculares. O autor reconhece a capacidade destes indivíduos ou 

grupos se articularem e disputarem pelos espaços e recursos disponíveis no próprio 

processo educacional. De acordo com Goodson: 

A disciplina escolar é construída social e politicamente e os atores 
envolvidos empregam uma gama de recursos ideológicos e materiais 
à medida que prosseguem as suas missões individuais e coletivas [...] 
A nossa investigação sobre as atividades desses atores classifica-as 
como sendo atividades individuais ou coletivas com carreiras e 
missões dependentes de fontes externas para a obtenção de recursos 
e de apoio tecnológico (GOODSON, 1997, p. 43).  

É através desta perspectiva que ele afirma o objetivo principal da comunidade 

disciplinar em “desenvolver retóricas ou mitologias legítimas, que dão apoio 

automático às atividades corretamente definidas”. Fazendo com que a disciplina 

apareça como um “monólito mitificado que existe independentemente da sua 

realização específica como prática estruturada ou institucionalizada” (GOODSON, 
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1997). O autor aprofunda mais o debate ao pensar o currículo como uma invenção de 

tradição (GOODSON, 2012). 

À primeira vista, as duas concepções parecem similares. Existe uma retórica 

que torna a disciplina inquestionável, cuja criação produz uma simbiose entre ela e o 

processo de escolarização. Porém, devemos perceber as nuances destes elementos, 

para compreender as distinções entre a retórica em defesa da disciplina e a invenção 

de tradições, dois elementos os quais fazem parte da luta travada pelos grupos 

disciplinares.  

A retórica em defesa a disciplina, segundo Goodson, deve buscar apoio 

constante de grupos externos do currículo. Retomando as categorias de Sacrsitán, a 

retórica disciplinar requer apoio contínuo dos subsistemas do currículo (SACRISTÁN, 

2000). Ou seja, na medida em que um discurso promove a disciplina em grupos 

externos à comunidade disciplinar, e também nos distintos subsistemas curriculares, 

ela se mostra como bem-sucedida. Neste sentido, de acordo com o autor, “as 

melhores retóricas legítimas para as disciplinas fundem com êxito os interesses 

materiais, idealistas e morais” (GOODSON, 1997). Existe, neste sentido, um elemento 

racional na conformação desta retórica, um confronto direto com o presente, uma 

negociação com os elementos socioculturais vigentes. 

De outra maneira, aparecem a invenção de tradições. Goodson aproveita o 

termo cunhado por Hobsbawn e Ranger, para imaginar que o currículo deve aparecer 

como uma prática naturalizada. Hobsbawn e Ranger definem: 

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas 
normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais 
práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores 
e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente uma continuidade em relação ao passado. Aliás, 
sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um 
passado histórico apropriado (HOBSBAWN; RANGER, 1997, p. 9). 

A tradição inventada, portanto, intenta uma relação contínua com um passado. 

Os autores ainda dividem as tradições inventadas desde a Revolução Industrial em 

três grupos: a) tradições de coesão social, as quais representam a aceitação a um 

grupo ou comunidade reais ou artificiais; b) tradições que legitimam instituições; c) 

tradições que o objetivo consiste em inculcação de ideias, sistemas de valores e 

padrões de comportamento. Com efeito, os grupos disciplinares desenvolvem práticas 

que buscam coesão social, ou que procuram definir valores, sentidos e significados. 
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Ainda analisando o trecho acima, percebemos a ênfase que Hobsbawn e Ranger 

estabelecem entre inventar tradição e o “passado histórico apropriado”. Os autores 

aprofundam mais ainda este ponto ao analisar as tradições judaicas de consumo de 

proteína. De acordo com os autores: 

Aliás, as tradições ocupam um lugar diametralmente oposto às 
convenções ou rotinas pragmáticas. A tradição mostra sua fraqueza 
quando, como no caso dos judeus liberais, as restrições na dieta são 
justificadas de um ponto de vista pragmático, por exemplo alegando-
se que os antigos hebreus não comiam carne de porco por motivos de 
higiene. Do mesmo modo, os objetos e práticas só são liberados para 
uma plena utilização simbólica e ritual quando se libertam do uso 
prático. (HOBSBAWN; RANGER, 1997, p. 12). 

O que os autores ressaltam é que uma tradição inventada se conecta muito 

mais com o passado do que com um pragmatismo, ou com argumentos racionais. A 

tradição se fragiliza face à luz de um pensamento racional, científico, acadêmico, 

pedagógico. Por isso, como considera Goodson, o currículo escolar é uma invenção 

de tradição.  

Neste ponto reside a principal distinção entre retórica e tradição inventada. 

Enquanto a primeira se relaciona diretamente com o tempo presente, negociando 

moral, ideal e materialmente com as condições socioculturais vigentes, ou nos termos 

de Sacristán, com os diversos subsistemas; a invenção de tradições se liga com o 

tempo pretérito, ou busca nas tradições dos subsistemas do currículo elementos que 

fundamentem sua existência. Sua base consiste no empenho pela aceitação 

automática, pela repetição dos valores, comportamentos e ideias. 

Ao retomar as tradições curriculares, acadêmica, utilitária e pedagógica 

(GOODSON, 1997, 2001), percebemos que estas diferentes perspectivas podem 

originar tradições inventadas e retóricas com bases distintas. Conforme já 

observamos, estas tradições socializam os professores influenciando na sua própria 

identidade como professor. Desta forma, o discurso mais ligado à tradição acadêmica 

tende a produzir tradições que se conectam ao “passado acadêmico” da disciplina ou 

da ciência. E de outro giro, as retóricas perseguiriam seus sentidos morais, ideias e 

materiais no universo acadêmico-científico.  

Voltamos a enfatizar que este não é um movimento de oposição. Pode ser que 

uma tradição inventada produza retóricas, e vice-versa; ou que, na análise, 

percebamos que um mesmo discurso disciplinar carrega a potência para produzir 

tradições e retóricas. Estes dois conceitos se apresentam como o significado da 
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dinâmica de um grupo disciplinar. Dois movimentos complementares, na defesa de 

uma disciplina escolar, e na construção social do currículo. 
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4. NARRATIVAS DOCENTES E COMUNIDADE DISCIPLINAR: RASCUNHOS DE 

MICRO HISTÓRIAS DA DISCIPLINA ESCOLAR 

O objetivo principal da pesquisa consiste em investigar as relações entre a 

comunidade disciplinar de Sociologia e as narrativas de professores do Ensino Médio 

da disciplina. Como os professores, na sua história profissional, constroem a 

Sociologia na escola? Será possível relacionar os relatos dos professores 

entrevistados com a construção social deste componente curricular? É possível 

perceber a partir das histórias contadas a existência de uma rede de trocas recíproca 

de valores, discursos, e/ou características dos grupos hegemônicos da comunidade 

disciplinar de Sociologia com os docentes? 

Como já podemos perceber, estas questões iniciais carregam consigo 

conceitos e pressupostos, sobre os quais refletimos nos primeiros tópicos deste 

trabalho. O currículo aparece como uma política de característica contingente, e 

determinada pelas relações estabelecidas no interior dos subsistemas que compõem 

o Sistema Curricular (SACRISTÁN, 2000). Deste modo, percebemos a construção 

social do currículo. Considerando o recorte delineado por nossas perguntas iniciais, o 

conceito de comunidade disciplinar assume um papel central na nossa pesquisa. Pois, 

o envolvimento de indivíduos vinculados à determinada disciplina, pertencente a uma 

estrutura curricular, em um dado contexto social, movimenta a história do campo 

disciplinar e da própria escolarização. Analisando a potência da interpretação de 

Goodson sobre comunidades disciplinares, Costa e Lopes afirmam: 

Defendemos ser em razão dessa estratégia teórico-metodológica que 
seu trabalho mostra-se tão importante para o campo do currículo em 
suas constantes tentativas de superar tanto leituras deterministas das 
estruturas sobre as significações curriculares quanto posturas que 
advogam as chances de escape do sujeito perante entraves 
estruturais. (COSTA; LOPES, 2016, p. 1023)  

Como também já procuramos discutir neste trabalho, o conceito de comunidade 

disciplinar pode ser visto de dois pontos de vistas: como movimento social; ou como 

discurso. Como movimento social, cabe refletir sobre os indivíduos ou grupos 

heterogêneos que compõem a comunidade disciplinar na tentativa de construir 

retóricas em defesa da disciplina. Já na perspectiva discursiva, as investigações 

concentram-se em compreender os sentidos e significados que circulam, valorizando 

e/ou legitimando determinadas práticas. De acordo com Lopes:  
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Investigar os discursos implica investigar as regras que norteiam as 
práticas. Ainda que um evento factual seja formalmente passível de 
ser distinguido dos sentidos que o configuram, que o explicam e por 
ele são produzidos, o sentido de um evento é contingente à inclusão 
desse dado evento em um sistema de relações. (LOPES, 2006, p. 38) 

Por isso, o referencial teórico-metodológico desta pesquisa se equilibra numa 

abordagem híbrida e pluralista, com perspectivas estruturalistas e pós-estruturalistas. 

Este enquadramento teórico não é realizado sem um constrangimento, sem um ajuste 

provocado pelo próprio processo de pesquisa. Ao nos aproximarmos de uma ou outra 

tradição, não intentamos nenhum tipo de purismo ideológico. Não obstante, o desenho 

da pesquisa deve ser coerente, para que não se apresente como uma colcha de 

retalhos. Este é um esforço de vigilância epistemológica pertinente às pesquisas em 

educação (MAINARDES; TELLO, 2016). 

Sendo assim, precisamos traçar estratégias com as quais consigamos perceber 

as interações entre agência e estrutura, seja como movimento social ou como 

discurso. Aliás, perceber estas interações aparece destacado por Goodson como o 

desafio às pesquisas em educação baseadas na perspectiva de construção social do 

currículo:  

O desafio é desenvolver novos, substantivos e metodológicos 
enfoques que integrem os estudos em nível pré-ativo e interativo. A 
articulação e integração desses estudos é o principal problema, pois 
estamos tratando de níveis e campos diferentes da construção social. 
Esta diferença de níveis e campos levou, muitas vezes, a raciocinar 
no sentido de que existe uma ruptura completa entre fase pré-ativa e 
fase interativa, e que esta última é, para todos os efeitos, autônoma. 
(GOODSON, 2012, p. 78) 

Reforçando ainda os estudos na perspectiva construcionista social, Goodson 

ainda nos provoca a compreender a articulação entre agência e estrutura a partir dos 

sujeitos:  

O que se faz necessário é construir sobre estudos de participantes 
imersos no processo imediato, construir sobre estudos de eventos e 
períodos históricos, e desenvolver um entendimento cumulativo dos 
contextos históricos nos quais está inserido o currículo 
contemporâneo. (GOODSON, 2012, p. 74) 

Deste modo, em nossa pesquisa os professores aparecem como sujeitos 

imersos no processo de construção social da disciplina. Embora, em suas pesquisas 

iniciais, Goodson relegue um papel secundário aos docentes da escola básica na 

medida em que a disciplina escolar bem-sucedida aparece mais ligada à acadêmicos 
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num contexto de Universidades do que à escola12, posteriormente o autor também 

reconhece a importância dos professores na luta pela estabilização da disciplina, 

como nos lembram Costa e Lopes: 

A concepção de uma subjetividade pré-existente, consciente de sua 
história, projeta, em Goodson, a decisão como cálculo. O sujeito 
decide por meio da conscientização dos processos sócio-históricos 
que o ensejam na luta política. Esse sujeito não é sistematicamente 
determinado pela estrutura, mas interage com ela, resistindo, negando 
suas determinações e atuando de forma orientada, com vistas à 
satisfação de suas demandas. (COSTA; LOPES, 2016, p. 1022) 

Ou seja, os sujeitos não aparecem determinados por suas condições 

estruturais. Existe a possibilidade que a partir da tomada de consciência dos 

processos históricos, os sujeitos se mobilizem a partir das condições sócio-históricas 

para a realização de seus objetivos. Deste modo, nos parece potente traçar 

estratégias para interpretar a prática dos professores de Sociologia com uma 

orientação inicial que parta das histórias dos próprios sujeitos. Em suas pesquisas, 

Goodson desenvolve uma perspectiva teórico-metodológica similar ao transitar entre 

os conceitos relatos de vida para histórias de vida13. De acordo com o autor: 

Relato de vida é uma reconstrução pessoal da experiência, neste caso 
realizada pelo professor. Este dado de pesquisa provém 
frequentemente de entrevistas semiestruturadas. O pesquisador 
busca pelas percepções e relatos dos professores, mas geralmente 
são passivos ao invés de questionadores. A história de vida também 
começa com um relato de vida contado por um professor, no entanto, 
o pesquisador busca construir a partir daquilo que lhe foi contado. 
Assim, outros relatos de vida, documentos e uma análise histórica 
podem ser articulados. A preocupação é desenvolver uma ampla 
articulação intertextual e intercontextualizada14. (GOODSON, 1992). 

Neste sentido, Goodson nos oferece pistas de como articular estrutura com 

ação individual, e como se equilibrar entre uma perspectiva que concebe a estrutura 

como determinante para prática e uma outra que supervaloriza a ação individual. 

Diante destes pressupostos, conceitos iniciais formulados, sujeitos e objetivo de 

pesquisa definidos, partimos para as nossas escolhas metodológicas.  

                                                             
12 As hipóteses das pesquisas iniciais de Goodson têm sido relativizadas e ampliadas nas pesquisas 
do campo do currículo no Brasil. Segundo Lopes e Macedo, “não é possível definir um caminho linear 
das tradições utilitárias e pedagógicas para as tradições acadêmicas. Seja no contexto universitário, 
seja no contexto escolar, são identificados momentos de crise no processo de direção ao acadêmico” 
(LOPES; MACEDO, 2015).  
13 Tradução livre. No original, life stories e life histories. Optamos por traduzir life stories como “relatos 
de vida”, e life histories como “histórias de vida”. 
14 Tradução livre. 



38 

 

Por isso, organizamos a metodologia da pesquisa em três fases:  a primeira 

fase compreende propriamente a coleta de dados e obtenção de relatos de vida de 

professores através de entrevistas semiestruturadas; em seguida, construímos uma 

análise dos subsistemas curriculares presentes nos relatos; e por fim, buscamos 

hipercontextualizar os relatos de vida, através das análises dos subsistemas, e 

observar o encontro entre as histórias de vida e a construção social do currículo da 

disciplina. 

Sendo assim, prosseguimos com a primeira fase da pesquisa com a seleção 

dos entrevistados. Para selecionar os entrevistados elaboramos e divulgamos para 

professores de universidades ligados à Licenciatura em Sociologia, um questionário 

on-line para a obtenção de contatos de professores de Sociologia dispostos a 

conceder as entrevistas semiestruturadas. O questionário foi destinado a professores 

de Sociologia da Educação Básica, sem restringir a formação específica em Ciências 

Sociais ou a atuação exclusiva na rede Estadual de ensino. Ao todo, obtivemos 12 

(doze) respostas. 

Para selecionar os respondentes observamos dois critérios com os quais 

pretendíamos surpreender o maior número possível de experiências vividas pelos 

sujeitos. Então, adotamos como critérios de seleção a localidade onde o professor 

atua e o período de início no magistério. Com a intenção de observar contextos 

distintos, selecionamos professores que trabalharam em diferentes cidades ou 

regiões. E além disso, selecionamos professores que iniciaram suas carreiras na 

década de 90, anos 2000, e após a obrigatoriedade da Sociologia, em 2008. 

Diante destes critérios, escolhemos três professoras respondentes do 

questionário para as entrevistas: I - uma professora cuja carreira começou na década 

de 90, que deu aula na região metropolitana do Rio; II - uma docente que iniciou o 

magistério na baixada litorânea em meados dos anos 2000; III - uma professora que 

trabalha no município de Niterói, assumindo o cargo de professor em 2009. 

As entrevistas foram realizadas a pedido das professoras fora do ambiente 

escolar. Dos três encontros, dois ocorreram em Universidades Públicas, e o outro 

aconteceu numa sala da Secretaria Municipal de Educação de Niterói. Conforme 

vamos perceber ao adentrarmos nas entrevistas, as três entrevistadas possuem 

militância na área de Ensino de Sociologia. Isto não é uma regra, e não retrata a 

diversidade de tipos de professores destacadas pelas pesquisas que procuram 

mapear os perfis dos docentes de Sociologia no Estado do Rio de Janeiro (NEVES, 
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2015; POLESSA; GESTEIRA; MONTEZ, 2012). Ainda que não fosse uma intenção 

inicial da nossa pesquisa, é mister, neste sentido, considerarmos que o modo de 

acesso a estes professores e a metodologia escolhida, resposta a um questionário de 

disponibilidade e concessão de entrevistas voluntárias, suscitaram a participação de 

professores com um histórico de militância a favor da sociologia na escola básica.  

Com efeito, o número reduzido de entrevistados e o recorte provocado pelas 

escolhas metodológicas, criam um limite para qualquer tipo de generalização. Não é 

a pretensão deste trabalho produzir uma história definitiva, ou narrativas totalizantes 

que expliquem todos percursos possíveis da sociologia escolar. Retomamos mais 

uma vez Goodson, lembrando que na perspectiva construcionista social do currículo, 

faz-se necessário “desenvolver um entendimento cumulativo dos contextos históricos 

nos quais está inserido o currículo contemporâneo” (GOODSON, 2012). É neste 

sentido que utilizamos o termo micro história da disciplina.  

Deste modo, a compreensão dos contextos históricos em que se desenvolvem 

uma história de vida aparecem mais valorizada do que a quantidade de entrevistados 

de uma pesquisa. Existem e sempre existirão muitas narrativas à serem descobertas. 

Em nosso entendimento, a história das três professoras selecionadas contribui com o 

“entendimento cumulativo” dos contextos onde a sociologia escolar é desenvolvida, 

sem aspirar encerrar todas as realidades possíveis. Pelo contrário, um dos objetivos 

desta pesquisa consiste em inspirar novos estudos que compreendam a sociologia 

escolar numa perspectiva de construção social.  

Dando prosseguimento ao trabalho de pesquisa, elaboramos, em diálogo com 

os referenciais teóricos discutidos, um questionário que servisse de guia para as 

entrevistas com três temas centrais: a) profissão professor de sociologia e o seu papel 

no contexto escolar; b) construção social do currículo de sociologia escolar; c) 

tessitura da comunidade disciplinar de sociologia. No quadro abaixo, observamos a 

organização destes temas com seus tópicos e seus objetivos. 
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Tema Tópicos Objetivos 

Profissão professor de 
sociologia 

Apresentação Inicial 

1 - Caracterizar a 
trajetória do professor na 
profissão;  
2 – Buscar as diferentes 
“entradas” na profissão 
conforme o tempo; 

Sobre a carreira 

1 – Identificar diferentes 
atuações dos professores 
de Sociologia; 
2 – Relacionar a atuação 
fora da sala de aula com a 

estabilização da disciplina 
no currículo; 
3 – Identificar os sentidos 
que são atribuídos à 
presença do professor de 
sociologia na escola. 

Construção social do 
currículo de sociologia 

escolar 

Relação com o currículo 
mínimo de Sociologia 

1 – Identificar os temas 
mais relevantes da 
sociologia escolar para os 
professores; 
2 – Perceber a transição 
da sociologia acadêmica 
para a sociologia escolar; 
3 – Caracterizar o estágio 
da sociologia conforme 
Goodson (Utilitário, 
Pedagógico, Acadêmico). 
 

O lugar da sociologia na 
escola básica. 

1 – Relacionar os 
principais temas com o 
papel da sociologia na 
escola básica; 
2 – Perceber o lugar da 
sociologia na escola 
básica e na comunidade 
escolar. 

Tessitura da comunidade 
disciplinar de sociologia 

Os professores na (da) 
comunidade disciplinar de 

Sociologia 

1 – Compreender as 
relações tecidas no 
interior da comunidade 
disciplinar de sociologia. 
 

A defesa da disciplina 
sociologia 

1 – Identificar os 
argumentos de defesa da 
disciplina de sociologia na 
perspectiva dos 
professores;  
2 – Caracterizar os 
discursos circulantes a 
partir dos professores de 
sociologia; 
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Com estas pistas realizamos as entrevistas semiestruturadas tentando 

surpreender (e sermos surpreendidos) relatos da vida profissional dos professores. 

Para prosseguir com a análise destes dados, construímos três narrativas: uma para 

cada professora. Estas narrativas baseadas nas entrevistas representaram o recorte 

epistemológico do nosso processo de hipercontextualização da segunda fase do 

trabalho. Em outras palavras, os relatos de vida que obtivemos nas entrevistas 

constroem os limites aos contextos e subsistemas investigados.  

Mesmo com este recorte, ainda assim, o trabalho correria o risco de mostrar-

se abrangente demais. Isso quer dizer que, ao olharmos de perto, perceberíamos que 

os próprios subsistemas possuem suas dinâmicas, suas relações, suas histórias. 

Sendo assim, a análise mais profunda dos subsistemas mostra-se complexa e pode 

nos afastar completamente das narrativas das professoras. Perderíamos, assim, o fio 

condutor da pesquisa. 

Neste sentido, é preciso retomar os objetivos iniciais desta pesquisa que 

consistem, resumidamente, em compreender a relação entre os professores e a 

comunidade disciplinar. Por isso, elencamos, como representação dos subsistemas, 

políticas curriculares que aparecem como referências para a comunidade disciplinar 

de Sociologia, seja na sua atuação como movimento social ou seja na constituição de 

discursos que legitimam a prática. Entendendo, conforme afirma Lopes: 

Tais discursos permanecem não apenas como uma proposta do 
Estado, em seu sentido restrito, mas como um discurso hegemônico 
constituído e difundido por diferentes segmentos sociais. As 
comunidades disciplinares, por exemplo, são vozes ativas na 
disseminação desse discurso, cumprindo a função de uma 
comunidade epistêmica na produção das políticas de currículo 
nacional. (LOPES, 2006, p. 43) 

Em outras palavras, estas políticas circulam e, como observa a autora, 

possuem os grupos disciplinares como principais difusores nos discursos elaborados 

pelas políticas. Além disso, Goodson alerta para o processo de administração e 

definição de categorias institucionais do ensino como um lugar privilegiado para 

surpreender a atuação da comunidade disciplinar. De acordo com o autor:  

O funcionamento e definição das categorias institucionais por parte 
das burocracias estatais fornecem o terreno mais importante no qual 
os grupos disciplinares executam seu trabalho (GOODSON, 1997, p. 
50). 
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No decorrer da análise destacamos a escolha destas políticas. Por que 

determinada política e não outra? No texto, buscamos identificar a relevância da 

política para o desenvolvimento de retóricas em defesa da disciplina. Considerando, 

tal como Lopes destaca no trecho acima, que estes discursos transitam do contexto 

específico da sua produção até o subsistema da prática.  Ou seja, as políticas 

curriculares que aparecem na nossa pesquisa representam um desdobramento dos 

achados das nossas entrevistas, as quais indicam relevância para a compreensão das 

dinâmicas entre a comunidade disciplinar e a trajetória das nossas professoras 

entrevistadas. Abaixo relacionamos o quadro das políticas investigadas, conforme o 

ano de lançamento destas iniciativas: 

 

Política Curricular investigadas Ano 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) 1999 

Orientações curriculares complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN+) 

2002 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM) 2006 

Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro 2010 e 2011 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2012, 2015 e 2018 

Quadro 1 Políticas investigadas a partir das entrevistas. 
 

Portanto, em nossa pesquisa, o processo de hipercontextualização dos relatos 

de vida (GOODSON, 1992) ocorre a partir da perspectiva da própria comunidade 

disciplinar. Observamos, evidentemente, um esforço teórico-metodológico para 

superar a atomização das narrativas (BUENO, 2002), ou uma visão de prática docente 

isolada e hermética (SACRISTÁN, 2000). Conforme nos lembra Bueno: 

...o nosso sistema social encontra-se integralmente em cada um dos 
nossos atos, em cada um dos nossos sonhos, delírios, obras, 
comportamentos. E a história deste sistema está contida por inteiro na 
história da nossa vida individual. (BUENO, 2002, p. 26) 

Bueno nos lembra, sobretudo, dos entrelaces entre a história de um sistema 

social e das vidas (ou narrativas) individuais. Delory-momberger (2012) corrobora com 

essa perspectiva na medida em que afirma que os relatos de vida suscitam a 

sociogênese individual. Estas afirmações das autoras trazem um alerta para o 

trabalho: o processo de hipercontextualização deve levar em consideração a história 

da própria disciplina sociologia. Neste sentido, a segunda etapa da pesquisa não pode 
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se resumir a análise dos documentos provenientes das políticas públicas, ela também 

passa pela narrativa da própria Sociologia como disciplina escolar. As idas e vindas, 

a intermitência da disciplina atravessam a carreira das professoras entrevistadas, e 

despertam sentidos distintos conforme o relato de vida de cada sujeito. Sendo assim, 

recuperaremos os primeiros capítulos deste trabalho, realizando o encontro da 

narrativa da própria disciplina com as histórias contadas pelas professoras. 

Deste modo, conseguimos delimitar nosso campo de pesquisa, realizando um 

exercício que pode ser resumido em: as narrativas das professoras nos conduzem a 

um contexto mais amplo, onde observamos outros subsistemas do currículo e a 

comunidade disciplinar, os quais nos levam de volta para as próprias narrativas. Este 

último movimento representa o que chamamos de terceira etapa da pesquisa. 

Para realizar este movimento, propomos que o referencial teórico construa as 

pontes para o encontro entre as narrativas das professoras e a comunidade 

disciplinar. Desta forma, categorizamos esse debate em três elementos fundamentais 

para o entendimento do conceito de comunidade disciplinar: I – a disputa por status, 

território e recursos; II – invenção da tradição; III – construção de uma retórica em 

defesa da disciplina. Neste momento, essas categorias teóricas que articulam a 

atuação da comunidade disciplinar, e dos discursos disciplinares, são analisadas a 

partir do registro das narrativas das professoras. Assim, pretendemos promover o 

encontro, da prática docente, da carreira como a comunidade disciplinar, para 

perceber as dinâmica provocadas, as relações estabelecidas entre os subsistemas15. 

Destarte, pretendemos colaborar com as investigações acerca das relações 

entre comunidade disciplinar e a prática dos próprios professores de Sociologia do 

Ensino médio da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. Acreditamos que esta 

articulação pode conceder pistas da construção de micro histórias da disciplina 

escolar, através de narrativas que aparecem atravessadas por contextos mais amplos. 

                                                             
15 Com efeito, o processo de pesquisa não ocorre de modo compartimentalizado, em três fases 
totalmente distintas e sequenciais. É preciso sempre lembrar que o percurso de uma pesquisa envolve 
idas e vindas teórico-metodológicas. Recuos e avanços. Neste sentido, as três fases de pesquisa, na 
prática, ocorreram de forma simultânea e dinâmica. Dividimos apenas a título de explicação teórico-
metodológica.  
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5. HISTÓRIAS DA DISCIPLINA ESCOLAR: A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DE 

PROFESSORAS DE SOCIOLOGIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Nosso trabalho de campo envolveu a entrevista de três professoras de 

Sociologia de escolas do Estado do Rio de Janeiro, onde cada uma representava um 

período no tempo da disciplina16. A professora Val iniciou a docência em 1998, e 

representa a década de 90. Para refletir sobre os anos 2000, entrevistamos a 

professora Bia, cuja entrada no magistério estadual acontece em 2004. E por fim, para 

pensar sobre a pós obrigatoriedade, em 2008, ouvimos a professora Lia, que 

ingressou na profissão em 2010. 

A partir dos dados das entrevistas, tentamos construir três narrativas que 

procuram desenhar a trajetória profissional das professoras em relação com a 

disciplina escolar. Apesar de três histórias singulares, compreendemos que as 

narrativas se entrecruzam, e por vezes, se confundem, através de tramas como a 

carreira docente, as políticas para a educação do Estado do Rio de Janeiro, e a própria 

identidade profissional como professor de Sociologia. 

É com este olhar que partimos para as narrativas: histórias singulares, de 

pessoas singulares que se articulam com quadros maiores. Este olhar pode nos 

revelar o jogo de relações entre indivíduo e estrutura, conforme afirma Bueno:  

...toda práxis humana é reveladora das apropriações que os indivíduos 
fazem dessas relações e das próprias estruturas sociais, 
‘interiorizando-as e voltando a traduzi-las em estruturas psicológicas, 
por meio da sua atividade desestrturante-reestruturante. (BUENO, 
2002, p. 26) 

5.1. A JORNADA DA LIA. 

Lia entrou para o Estado em 2010, logo após concluir a licenciatura em Ciências 

Sociais. No início, a docência aparece muito mais como uma necessidade de estar 

empregada do que uma opção de vida. Ela começou em um Colégio exclusivo de 

Educação de Jovens e Adultos, onde ficou por um ano. Em seguida, transferiu-se para 

um Colégio Estadual com parceria público-privada e para um tradicional Colégio da 

cidade de Niterói. Neste momento, numa escola em que define como a “escola da 

polêmica” que Lia constrói sua identidade como professora. 

                                                             
16 O nome das entrevistadas foi alterado para resguardar o anonimato. 
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Em seus anos iniciais, Lia encontrou dificuldades em pensar a Sociologia no 

contexto específico escolar. Segundo a professora, “era uma Sociologia um pouco 

mambembe, com mais questões sociais do que conceitos sociológicos, propriamente 

dito”. No período de seu ingresso no magistério, a Sociologia não fazia parte do 

Programa Nacional de Desenvolvimento do Livro Didático (PNLD), por isso, os 

próprios professores deveriam comprar o seu livro. Lia, então, utilizava muito pouco 

este material. Além disso, havia muita precariedade no trabalho da disciplina devido a 

carga horária de cinquenta minutos.   

Apesar disso, Lia percebeu uma mudança de status na disciplina Sociologia. 

Hoje ela considera a disciplina como consolidada e com reconhecimento, muito por 

conta do avanço do debate na sociedade em determinadas questões sociais. Ela 

observou que os alunos trazem mais bagagem, conhecimentos necessidades e 

inquietações relacionados à temas da disciplina que antes não eram presentes na 

escola. 

Falar de gênero e as questões sociais em 2011 era uma coisa, falar 
hoje é outra. Os alunos puxam o debate, uma conjuntura da luta 
feminina, pelo avanço nos debates do movimento negro. Então, eles 
se apropriam, e demanda muito mais hoje trabalhar certas questões 
do que já demandaram um dia. (Lia) 

Um sinal do avanço desse debate, apareceu para ela no momento em que as 

ocupações estudantis, em 2016, tinham como demanda o mínimo de dois tempos por 

disciplina. Não obstante, Lia não intui um futuro tranquilo para a disciplina. 

Quem dera que a gente tivesse numa conjuntura que a gente pudesse 
restringir nosso trabalho a dar aula e ser um bom professor e ter uma 
relação com o aluno. Nossa conjuntura não é essa. Nossa conjuntura 
é ser professor hoje, defender a dignidade do trabalho e do ensino é 
ter uma luta política. (Lia) 

Para Lia, o principal argumento em defesa da disciplina aparece diretamente 

ligado com a sua concepção de papel da escola. Ela compreende a escola como uma 

instituição fundamental para oferecer aos estudantes a capacidade de compreender 

a realidade de maneira crítica, e a Sociologia auxiliaria neste processo. 

os conhecimentos sociológicos permitem analisar a vida de uma 
maneira crítica e reflexiva, desnaturalizada, e acho que a contribuição 
da Sociologia é para isso. E acho que a escola tem esse papel 
fundamental. Então, acho que a disciplina também tem sua 
importância por isso. Além de trabalhar conhecimentos e conceitos 
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que são relevantes para o saber cognitivo, para o desenvolvimento e 
para o seu ser. (Lia) 

Além disso, ela acredita que sua principal contribuição para a legitimação da 

disciplina reside no próprio exercício do magistério, em sua própria carreira. A partir 

do momento em que ela desenvolve um trabalho em sala de aula, na escola, e em 

espaços extraescolares como professora.  

No decorrer da sua carreira, Lia participou da direção de movimentos sindicais 

e de uma associação que gere financeiramente a escola onde atua. Desde 2010, ano 

de sua entrada, quatro greves atravessaram a educação estadual pública: em 2011, 

2013, 2014 e 2016. No Colégio da parceria público-privada, participou de reuniões 

pedagógicas por área, as quais acabaram devido ao enfraquecimento desta política 

no governo estadual. No Colégio tradicional em Niterói, surgiram espaços de debates 

os quais ela sempre procurou ocupar como professora da escola. 

E minha vida me faz professora de Sociologia nesses espaços. Acho 
que é uma leitura minha de que ser professora nessa conjuntura no 
Estado do Rio de Janeiro, e não ter uma luta política é uma contradição 
enorme. Então, ocupar certos espaços tanto no âmbito sindical, 
quanto no âmbito das disputas internas na escola. Eu acho que é um 
papel hoje nessa conjuntura do que é ser professor. E também, 
obviamente, ser professor de Sociologia. (Lia) 

Apesar de trabalhar numa escola com diversos professores, Lia não enxerga 

uma identidade da Sociologia no Ensino Médio. Ela trabalhou com professores com 

distintas imagens e linhas de pensamento sobre o que é a disciplina, por isso, sentiu-

se solitária no exercício da docência.  

...é uma escola de 3000 alunos. Uma infinidade de professores de 
Sociologia. Então, obviamente, a identidade da disciplina não é 
específica. Tem professores que pensam A e pensam Z e dão aula de 
Sociologia. A identidade da disciplina é muito mais complicada. Não 
existe uma equipe. (Lia) 

Ainda que a solidão marque sua trajetória, Lia construiu alguns momentos de 

escape. Primeiramente, na medida em que encontrava seus amigos professores e 

dividia as angústias de ser professor de Sociologia. Aproveitando da imersão na 

profissão, a vida escolar virava conversa nos bares com os amigos da faculdade. Nos 

colégios, por conta das suas pesquisas no mestrado e no doutorado sobre as 

parcerias público-privada e a Reforma do Ensino Médio, alguns professores a 

procuravam como referência para compreender determinadas ações. Durante sua 
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vida profissional, procurou construir uma relação aberta com os estudantes, e por sua 

trajetória de participação e envolvimento político, os estudantes a procuravam para 

conversarem sobre questões sociais e políticas. Além disso, ela buscou a produção 

de espaços como o Laboratório de Ensino de Sociologia da UFRJ (LABES/UFRJ) e 

dos Encontro de Ensino de Sociologia para dialogar com a sua própria prática docente. 

As aulas da professora Lia costumam seguir o currículo mínimo como 

referência. Ela trabalha com os conceitos de cultura, preconceito e discriminação 

especificamente no primeiro ano, apesar de trazer estes temas de volta nas séries 

seguintes. O segundo ano o debate de trabalho e desigualdade social, e cidadania. 

No terceiro ano é a vez da Ciência Política, conceito de estado, sistema eleitoral 

brasileiro. Pela demanda das turmas, ela tenta sempre trabalhar no último bimestre 

do terceiro ano o conceito de violência. Lia não vê nenhum desses temas como o 

representante da sociologia, como o símbolo da disciplina no ensino médio. Sua 

trajetória a faz pensar que cada turma possui um tema específico, cada momento 

histórico aparece acompanhado de um debate específico. 

Durante uma atividade de reposição de greve, uma visita ao Museu de Arte do 

Rio, na exposição “Do Cais do Valongo às favelas”, em 2014, Lia sentiu os estudantes 

muito encantados e mexidos. Havia uma inquietação latente. Além disso, o período 

de greve em 2014 abalou as relações na escola, com conflitos internos e desânimo 

dos professores. Assim, em conjunto com outros professores, ela iniciou uma Mostra 

de Cultura Negra no tradicional Colégio em Niterói. Sua intenção consistia em propor 

um projeto a partir de uma educação antirracista. Lia sentiu a potência desta atividade 

para escutar as vozes daqueles estudantes que não se adequam a educação 

tradicional, e para o exercício da criatividade dos jovens. Sobre a Mostra de cultura 

Negra, a professora narra que: 

A gente começou a desenvolver no primeiro ano uma coisa menor, 
mas ampla, porque alguns professores na hora compraram também a 
ideia. E aí, a gente fez em 2014, um ano que a gente também estava 
muito desestimulado, um ano de muita porrada, uma greve muito 
longa, um ano de muito conflito interno na escola, foi uma tentativa 
também da gente se reanimar naquele espaço. E foi muito potente. 
(Lia). 

Deste então, o evento de “Mostra da Cultura Negra” acontece todos os anos 

em novembro e compõe o calendário escolar, envolvendo toda a escola e diversos 

convidados externos.  
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5.2. NAS IDAS E VINDAS DA BIA 

Bia é professora da rede Estadual do Rio de Janeiro desde 2005. Atualmente, 

ela leciona num colégio com aproximadamente 3.000 estudantes no bairro da Tijuca 

na capital do estado, além de coordenar um projeto que alia cinema e educação na 

cidade de Niterói. No entanto, nem sempre foi assim. Nesses quase quinze anos de 

carreira, Bia passou por diversos lugares. Ela ingressou como professora de 

Sociologia no Estado na Baixada Litorânea, passando seus primeiros anos de carreira 

nos municípios de Maricá, Saquarema e São Gonçalo. Ela ainda lecionou num colégio 

particular, do qual saiu sem se identificar devido a sua forte ligação com a escola 

pública. Entre 2007 e 2008, Bia foi professora do Colégio Federal da Educação Básica 

no Rio de Janeiro, em turmas de Ensino Fundamental e Ensino Médio. Neste 

momento, três anos após o ingresso no Estado, ela constrói sua identidade de 

professora, assumindo a docência como a sua profissão e não como algo passageiro. 

Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou professora da Rede desde 2005, 
ininterruptamente, a não ser licença Médica, que todo mundo tira. 
Tenho outras atuações profissionais, mas sempre o Estado eu 
considero é o meu emprego, é minha função, é minha profissão. Eu 
sou professora. (Bia) 

Para assumir essa identidade, a superação do isolamento dos anos iniciais da 

sua carreira foi fundamental.  

No Colégio Federal, eu peguei realmente a identidade de ser 
professora, porque até então na minha cabeça era algo que seria 
temporário, algo que não curtia, porque estava sempre isolada. 
Naquela época, a Sociologia só tinha em uma série que era o terceiro 
ano. (Bia) 

Pelos lugares onde passou nesta primeira etapa, Bia sentia uma confusão 

sobre o papel do professor de Sociologia, e da própria disciplina na escola. Havia um 

entendimento que a disciplina deveria transformar alunos em bons cidadãos e 

cidadãs, e que o professor agiria como um doutrinador. Solicitavam para que ela 

conversasse com uma turma por conta da indisciplina, ou para que ela exibisse um 

vídeo de questões morais e religiosas. Sempre que fora confrontada com essas 

posições, ela reagiu a partir do seu espaço como professora, argumentando 

provocativamente que o papel da disciplina era justamente o contrário. 

Eu sempre tive essa dificuldade deles acharem que é o professor de 
Sociologia que vai, é o que é gente boa, é o que vai resolver os 
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problemas sociais da escola. E eu sempre colocava: professor não 
resolve, professor cria problemas. Não é criar problemas, mas a gente 
leva que os alunos pensem, né? Eu acredito! Desnaturalize, quebre 
essas hierarquias todas. (Bia) 

Bia conseguiu a transferência para a cidade do Rio de Janeiro em 2009, na 

escola onde está atualmente, além de ingressar num curso de especialização em 

Ensino de Sociologia na UFRJ em 2010. E nesta escola, que ela vivenciou as 

consequências da Lei da obrigatoriedade da disciplina. Ela observou que a disciplina 

passou de um componente de segundo escalão, com um tempo isolado, para ter mais 

carga horária, presença e relevância no Ensino Médio. Mesmo que ainda não atinja 

disciplinas como português e matemática, o status da sociologia na escola da Bia 

mostra-se o mesmo de história e de geografia.  

No entanto, apesar do aumento da carga horária, é preciso ressaltar as 

condições de trabalho. Após a obrigatoriedade, Bia chegou a lecionar para onze 

turmas: 10 turmas de um tempo e uma turma de dois tempos.  

Em 2014, pediu diversas licenças-médicas, ou até mesmo faltou às aulas. O 

número maior de turmas e de alunos, aliada as limitadas condições de desenvolver 

algum trabalho em cinquenta minutos de aula, fizeram-na sofrer com forte estresse e 

problemas de saúde. Para a trajetória da Bia, a Lei da obrigatoriedade a fez perceber 

uma melhora no status da disciplina, em sua legitimidade; no entanto, a carga horária 

de cinquenta minutos por turma, diminuiu demasiadamente as suas condições de 

trabalho e afetou sua saúde. 

Acho que foi em 2014, tirei várias licenças, ou faltava para caramba. 
Os alunos depois que me pegaram em outros anos, "você é a mesma 
professora que foi a professora do primeiro ano?? pô, você era 
horrível!! (risos) Pô, mas você é boa, professora!". Pô, como é que a 
gente vai fazer com um tempo? Eu faltava! Eu faltava pela minha 
saúde. (Bia) 

O currículo mínimo de 2012 do Estado do Rio de Janeiro tornou-se a grande 

referência para a prática em sala de aula. Ainda que a professora sinta as contradições 

desta política, onde currículo que deveria ser mínimo, acaba sendo máximo, ela 

procurou segui-lo. Ela ressalta sempre dificuldades para cumprir todo o conteúdo 

dentro do tempo esperado pelo programa, por isso admite que faz o que acha que 

consegue fazer. Devido a isto, um grupo de professores de Sociologia da sua escola 

costumava se reunir para adaptar um currículo para a realidade daquele colégio. Esta 

ação organizava e integrava o programa da disciplina para toda a escola, entre as 
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turmas, as séries e entre os turnos. Contudo, esta ação se perdeu na medida em que 

o grupo de Sociologia cresceu e a ausência de remuneração adequada para 

planejamento na carreira de professor do Estado.  

Assim, manipulando e reconstruindo o currículo mínimo, Bia trabalhou no 

primeiro ano com os temas de introdução à sociologia, indivíduo e sociedade e cultura. 

No segundo ano, ela procurou explorar os conceitos de cidadania e direitos humanos, 

movimentos sociais e participação. E por fim, quando pegou os terceiros anos do 

Ensino Médio, dividiu em duas etapas: primeiro o conceito de “trabalho”; no segundo 

semestre Estado, democracia e formas de governo, Constituição Brasileira de 1988. 

Cabe ressaltar que ela notou que o debate neste conteúdo da Ciência Política, ficou 

muito forte após das manifestações de junho de 2013. Independentemente de 

orientação política, Bia sentiu crescer a demanda pela discussão em torno dos 

conteúdos do currículo mínimo da Ciência Política. 

Bia enxergou grandes dificuldades na mediação dos conceitos da academia 

para a escola para a disciplina de Sociologia, questionando-se o tempo todo sobre a 

validade do conhecimento que ensina em sala de aula. A grande barreira consiste em 

trabalhar com diversas perspectivas, e fazer o estudante compreender que não existe 

uma verdade, uma teoria certa e outra errada. Esta é uma questão presente na sua 

identidade profissional, que traz consigo dúvidas quanto a sua própria atuação.  

E as vezes eu me pergunto, será que eu não estou fazendo um senso 
comum melhorado? (risos) Será que eu não estou dando opinião? 
(Bia) 

Em 2016, ocorreu uma dupla virada na vida profissional da Bia. Primeiramente, 

a greve de 2016, movimento cujo resultado trouxe duas conquistas para a carreira 

docente: a eleição para Direção das escolas; e o mínimo de dois tempos por disciplina. 

O mínimo de dois tempos por disciplina melhorou suas condições de trabalho, 

diminuindo sua quantidade de turmas e aumentando o tempo disponível para realizar 

seu trabalho. Bia atualmente trabalha com seis turmas, e sente prazer em estar na 

sala de aula, e isto a possibilita de motivar os seus colegas que estão desmotivados. 

Estão muito desmotivados, muito desmotivados. E a sensação que eu 
tenho é que: poxa, estão trabalhando no mesmo lugar que eu? Mas 
eu acho que tem a ver que estou com poucas turmas. Então não é 
algo que esteja me estressando. Eu faltava a aula para descansar. Eu 
faltava a aula porque eu estava cansada. Eu faltava a aula porque 
estava nervosa. Esse ano eu não faltei. (Bia)   
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A conquista da eleição pela greve de 2016 impôs uma questão moral à 

professora.  Bia que durante toda a sua trajetória nunca esteve na linha de frente dos 

movimentos da escola, sempre atuou e apoiou dos bastidores, montou uma chapa de 

oposição para concorrer à Direção Geral de sua escola. Apesar deles terem sido 

impugnados e não concorrido à eleição, a montagem da chapa movimentou a escola 

e marcou posição contrária de um grupo, fortalecendo a opinião destes professores 

restringindo e constrangendo o exercício do poder pela Direção eleita.  

Outro marco importante na história da Bia, ocorreu nas suas visitas às 

ocupações estudantis. Para ela, esta representa uma virada no seu modo de ver os 

jovens e de se ver como professora. Apesar da sua escola não ter sido ocupada, ela 

visitou as ocupações a partir da sua participação como bolsista de um projeto da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em que inicialmente consistia em uma 

pesquisa-ação sobre a participação política dos jovens nas escolas. Bia foi indicada 

pela Direção da sua escola para participar do projeto, que apresentava como resultado 

final o fomento à criação de um Grêmio Estudantil na escola. A pesquisa deveria 

instrumentar a construção do grêmio com palestras, experiências de outros 

estudantes, apoio à infraestrutura, dentre outras ações. No entanto, o campo da 

pesquisa foi atravessado pelas ocupações estudantis nas escolas, o que fez os 

pesquisadores (professores) envolvidos se concentrarem em acompanhar (e viver) 

esses movimentos. A experiência das ocupações transformou a forma como Bia 

enxerga os estudantes, e, por conseguinte, o modo como ela própria se enxerga como 

professora e pessoa nesta relação.  

Eu realmente sou outra pessoa depois dali, e me questiono muito. O 
que eu sou, o que é que eu não sou, o que eu posso ser... Então assim, 
eu acho que os alunos têm muito a contribuir. Então eu tenho ouvido 
mais. Minha escuta é maior para eles. E estou mais afetiva também. 
Eu era muito dura. Aluno não me abraçava. Aluno não chegava, eu 
não tinha amizade com aluno. Hoje em dia é outra relação. (Bia) 

Essa escuta mais aberta e afetiva aos alunos, fez Bia rever determinados 

posicionamentos. Ela que durante toda a sua carreira sempre fugiu de projetos, feiras 

e demais atividades que não fossem estritamente do debate da Sociologia, resolveu, 

em 2018, participar de um projeto integrado com uma professora de Geografia sobre 

“artes urbanas”. Inspirada por um poema de Mário Lago sobre o povo escrever a 

história nas paredes, ela propôs aos estudantes que tirassem fotos de grafites e 

pichações com temática social escritas na cidade. Bia observou que os alunos tiraram 
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as fotos das redondezas, pelos caminhos que eles próprios circulam. Isto a 

surpreendeu, pois ela reconheceu a potência que estes trabalhos demonstram quando 

retiram os estudantes da sala de aula e os incentiva a serem criativos, utilizando o 

conhecimento da sala de aula para compreender o mundo que os cerca. 

O principal argumento de defesa da disciplina para Bia aparece quando 

entendemos a Sociologia como um instrumento de desnaturalização do mundo, como 

um contraponto ao senso comum. E a sua contribuição para a defesa da permanência 

da disciplina no Ensino Médio consiste em ser politizada, tanto na prática em sala de 

aula quanto fora dela. Ela pensa que a Sociologia tem potência para trazer a 

politização da escola, e que, ela ocupando o espaço de docente de Sociologia, 

constituiu-se uma referência para estudantes e outros professores de militância pela 

educação, com uma leitura sempre distanciada do convencional. 

5.3. A ESTRADA PROFISSIONAL DA VAL 

O início da carreira de professora da Val acontece em 1998, quando ela 

ingressa no Magistério na cidade de Nilópolis. Sua escolha, e seu interesse pelas 

Ciências Sociais, no entanto, ocorrem anteriormente. Val estudou em um colégio 

tradicional São Paulo, frequentado pelos filhos das famílias tradicionais da cidade. 

Nesta escola ela entrou em contato com o marxismo, e compreendeu sua posição de 

classe naquele espaço. Isto marcou sua vida e a conduziu para aprofundar os estudos 

nas Ciências Sociais. O ingresso como professora do Estado ocorreu quase dez anos 

após a finalização do seu mestrado. 

No Colégio onde ela iniciou sua carreira, havia uma professora formada em 

Pedagogia dando aula de sociologia. Apesar disso, Val apoiada numa 

regulamentação da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC/RJ), assumiu o cargo 

sem grandes problemas e com o apoio da Direção da escola. Durante a sua carreira 

a professora ainda passou por bairros da capital do estado, até chegar na sua escola 

atual, no bairro do Rio Comprido, na cidade do Rio de Janeiro. Uma escola de 

aproximadamente três mil alunos, com Ensino Médio nos três turnos, que em 2019, 

será projeto piloto de implantação do Ensino Médio em Empreendedorismo.  

Logo em seus primeiros dias de exercício, ocorreu uma greve na educação 

estadual por melhores condições de trabalho. Naquele tempo, o vencimento básico 

dos professores era abaixo do salário mínimo, o qual era complementado com 

gratificações. A atenção à carreira e às condições de trabalho sempre chamaram a 
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atenção de Val. Desde o início, ela participou de greves e assembleias, com pautas 

que muitas vezes transcendem a carreira docente. Por exemplo, questionando 

determinações acerca da organização da estrutura escolar, observando a ineficácia 

de procedimentos como a recuperação bimestral, a dependência. Val tentou e ainda 

tenta sempre se arranjar dentro desses procedimentos de modo a não inviabilizar o 

seu trabalho, mas também privilegiar o desenvolvimento dos estudantes em 

detrimento dos procedimentos escolares.  

Mas enfim, você muito frequentemente encontra estudantes no 
terceiro período que não frequentaram nem o primeiro mês da 
disciplina. E a polêmica é como é que você pode: professora você 
pode me dar um trabalhinho? E aí você vai recuperar o que? Se o 
estudante não teve aula, não teve recuperação? Essa é outra questão 
que normalmente está presente na discussão. Eu nesse momento eu 
avalio o que é melhor, pega ele no terceiro (bimestre) e ver o 
desempenho dele. Se ele vai, se ele vai na aula, se ele vai copiar o 
conteúdo, se ele vai fazer a pesquisa... Dependendo do desempenho, 
você pega essa nota e repete. A meu ver, isso é menos pior do que 
você dar um trabalho sobre um conteúdo que ele não teve aula. (Val) 

Quando começou, as aulas de Sociologia aconteciam somente no terceiro ano 

do Ensino Médio, com uma carga horária semanal de dois tempos de cinquenta 

minutos. As aulas da professora baseavam-se nos pilares da Sociologia: Marx, 

Durkheim e Weber. Os temas trabalhados a partir desses autores eram: trabalho, 

sociedade e cultura. A dificuldade em transpor os conteúdos da academia para a 

escola acompanhou a professora durante toda a sua trajetória, pois a sua prática em 

sala de aula implica na desconstrução do senso comum através dos conceitos 

sociológicos.  

Isto sempre se constituiu como barreira. Entretanto, Val acredita que 

desconstruir o senso comum na aula de Sociologia hoje é mais difícil do que há dez 

anos atrás, devido ao sucateamento da escola pública e da profissão docente, além 

do surgimento de novos elementos extraescolares como o movimento escola sem 

partido, o terror criado em torno das questões de gênero e sexualidade, dentre outros. 

Apesar desta distinção entre o passado e o presente, uma dúvida permanece até hoje: 

é melhor falar dos conceitos e dos autores? Explorar suas contradições, mostrar que 

um mesmo conceito possui várias perspectivas? Ou é melhor falar dos conceitos em 

linhas gerais mais uniformes? Val sentiu falta durante a sua carreira de um grupo em 

que pudesse debater essas questões. Por isso, como estratégia didática fundamental 

ela utilizou o livro didático. É por intermédio dele que ela consegue percorrer o debate 
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teórico da disciplina escolar de Sociologia, e se proteger de possíveis conflitos que 

fazem as aulas de hoje mais difíceis do que há dez anos atrás.  

Passei por experiências de me posicionar politicamente que não foram 
bem-sucedidas. [...] Agora eu estou mais cautelosa nesse momento, 
no sentido de que eu estou avaliando. Por isso que o livro didático 
passa a ser uma ferramenta de proteção ao professor. O que é 
socialismo? Tá aqui. (Val) 

A partir da promulgação da Lei da obrigatoriedade, em 2008, Val sentiu a 

mudança de status da disciplina, pelo aumento da necessidade de profissionais e pela 

presença no primeiro e segundo ano do Ensino Médio. Ela assistiu essas mudanças 

da sua própria escola, mesmo não tendo participado diretamente destes movimentos. 

O que alterou sensivelmente sua vida profissional foi a intensificação das políticas de 

meritocracia do Governo Sérgio Cabral: currículo mínimo; a redução da carga horária; 

e a reorganização das escolas a partir do sistema “Conexão”.  

Primeiramente, ainda que seja uma referência de organização didático-

pedagógica, a inclusão da Sociologia na política de currículo mínimo de 2012 

desorganizou a prática de sala da Val. Pois ele misturou conceitos de bases teóricas 

bem distintas num mesmo momento.  

Quando você tem que trabalhar num bimestre classe social, que faz 
parte de uma teoria marxista da "luta de classes", e orientação sexual 
que tem a ver com a questão da diversidade. Então o Currículo Mínimo 
fez um pouco isso, colocou no mesmo conceito, meio que pegou o 
conceito tirou da teoria e meio que propõe para você num bimestre 
classe social que é uma teoria, e orientação sexual que faz parte de 
outro corpo. (Val) 

Deste modo, a prática da professora consistiu em reorganizar o programa da 

disciplina no Ensino Médio, se aproveitando da fragilidade no controle do cumprimento 

do currículo mínimo. Sua (re)organização aconteceu a partir das seguintes referências 

temáticas: cultura, para o primeiro ano; trabalho para o segundo ano; política, estado 

e poder para o terceiro ano. Este período mostrou-se árduo, pois a disciplina teve seus 

tempos reduzidos para cinquenta minutos semanais em todos os anos, o que 

inviabilizou o trabalho da professora. Não havia perspectivas de produção satisfatória 

para ela.  

Entre 2012 e 2016, Val ainda chegou a pegar doze turmas, sendo que o avanço 

da reorganização das escolas a partir do lançamento obrigatório dos dados das 

turmas no sistema “Conexão” causava o fechamento de algumas classes e a 
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superlotação de outras. Tempos difíceis, que inspiraram a Val a escrever uma 

monografia para a conclusão do curso de especialização em Ensino de Sociologia, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), baseada na possibilidade (ou não) 

de execução do processo de trabalho do professor de Sociologia nas condições 

oferecidas pelo Estado, ou seja, nos cinquenta minutos de aula disponíveis. 

Val reconhece que a falta de continuidade da disciplina na grade, as próprias 

mudanças na carga horária, desestabilizam o seu trabalho e a própria sociologia 

escolar. Durante a sua carreira, ela sentiu a fragilidade da Sociologia como disciplina 

escolar na concepção dos estudantes. 

Olha só, por exemplo, na aula de Biologia todo mundo leva aquele 
feijãozinho, com algodãozinho, que não sei o quê. Daí no primeiro ano 
você começa a ver outras coisas importantes. E com a Sociologia? 
Vocês já tiveram aula de Sociologia? As pessoas não sabem. É uma 
coisa difusa. Ou seja, você tem uma formação de Biologia no Ensino 
Fundamental, isso faz uma diferença. (Val) 

Por isso, Val procurou se apropriar dos esparsos campos que apareciam para 

a defesa da disciplina. Entre seus pares, entre os próprios professores, ela costuma 

agir com ironia, na tentativa de reverter a crítica à legitimidade da disciplina para a 

reflexão das suas próprias condições de trabalho. 

Os professores normalmente falam: você é professora de Sociologia 
e de Filosofia (ironicamente)? Eu também sacaneio, dizendo: você é 
de Matemática ou de Física? Vocês têm quantos tempos de aula? 
Cinco ou seis? Eu tenho dois. Eu vou tentando desconstruir porque é 
que você tem que ter seis, enquanto eu tenho dois. (Val) 

Além destes debates corriqueiros, Val procurou também participar de espaços 

mais formais de defesa da disciplina como o Fórum de professores de Filosofia e 

Sociologia. Val começou a participar neste ano das reuniões que acontecem uma vez 

por mês numa escola pública do estado na cidade do Rio de Janeiro, onde procura 

organizar a luta para a manutenção da disciplina no Estado. A Reforma do Ensino 

Médio tem sido o objeto principal dos debates deste Fórum. Segundo a professora o 

fórum:  

É importante para a gente poder estar juntos. Para reverter essa 
situação, defendendo a manutenção da disciplina. Se posicionar 
contra o fim das disciplinas, a gente tem que fazer. Bem, eu acredito 
nisso. Na ocupação ficou claro. [...] . E acho que não dá para pensar 
o exercício do Magistério sem a construção desses espaços. O Fórum 
de professores de Filosofia e Sociologia foi criado para a gente se 
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organizar para a luta da manutenção da disciplina. Não dá para pensar 
o exercício do Magistério sem se ocupar um tempo na organização e 
na luta. Na verdade, assim, isso não quer dizer que a gente esteja 
avançando. A gente está sem reajuste, o governo congelou o plano de 
carreira. Agora certamente essa organização, ela significa que você 
romper com o isolamento, que é nefasto, tanto pessoalmente, quanto 
profissionalmente. (Val) 

Quando surgem oportunidades, Val procura levar as questões debatidas no 

fórum para a escola em que trabalha atualmente. Num sábado pedagógico com os 

professores da escola, ela pediu um espaço à Direção para falar sobre a Reforma e a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Mesmo com o pouco tempo para fala 

conseguido e da desconfiança da Direção, Val procurou se apropriar do espaço para 

fomentar debate escasso entre os professores. 

Quando teve o sábado pedagógico, eu e outro professor de sociologia 
propusemos expor a questão da Reforma e tal, a Direção falou que a 
gente tinha 3 minutos. Como se aquilo fosse atrapalhar negativamente 
o planejamento pedagógico [...]  Olha, 3 minutos e poucos, vou tentar 
aproveitar o espaço. Daí no final eu falei uns 20 minutos. É porque o 
governo queria que a gente analisasse, num dia "D", não sei se seria 
o dia 2. Mas realmente essa fala de 3 minutos, sabe, essa maneira de 
se posicionar é um pouco nefasta para o debate, para a politização, 
para a formação política dos professores e dos estudantes. (Val) 

No decorrer da sua carreira, Val não participou atividades, projetos ou feiras 

específicas da Sociologia na escola. Ainda que tenha cogitado participar da Feira de 

Ciências da escola, posicionando a Sociologia como tão ciência quanto às ciências 

naturais. Em sua opinião, esta é uma relação que não aparece mais nitidamente 

devido à descontinuidade da disciplina no Ensino Médio.  

Essa situação de entrar na grade e sair da grade, de diminuir e 
aumentar, essa instabilidade, realmente, afeta o exercício do 
Magistério, a desconstrução do senso comum. Tanto por exemplo que 
agora teve uma feira de Ciências, e quando se fala em feira de 
Ciências é Ciências Naturais. Por que só Ciências? Não se pensa nem 
em Matemática e nem muito menos em Ciências Sociais. Eu poderia 
ter participado de alguma maneira, com elementos naturais e tal, junto 
com o pessoal da Biologia. Mas eu não me senti desafiada. [...] Eu 
poderia sugerir que as Ciências Sociais poderiam ter se associado às 
Ciências Naturais. Mas eu só pensei isso, não cheguei a agir. (Val) 

O momento em que Val consegue realizar estratégias didáticas para além da 

sala de aula consiste nas atividades de reposição de carga horária por conta das 

greves. A reposição de aulas exigida pelo Estado, de acordo com a professora, 

sempre se resume à reposição principalmente da carga horária: se os estudantes 
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perderam seis tempos de aula, seis tempos de aula devem ser repostos. Por isso, os 

professores conjuntamente se aproveitando de regulamentações do sindicato sobre à 

reposição de greve, se organizam aos sábados e constroem atividades que envolvem 

os estudantes e debates com movimentos sociais com atuação próxima à escola. 

Estes dias marcaram a trajetória da Val e sua concepção do sentido da Sociologia na 

escola. 

A última greve a gente trouxe gente do Horto, que estavam sendo 
assediados com remoção. E aí, era o dia todo, a Direção fazia 
almoço... A gente discutia a questão por exemplo de Direitos. E os 
debates eram momentos em que realmente tinha um debate. Por 
exemplo, no dia em que foram "as mães cujos filhos foram 
executados", nós conseguimos levar essas mães. E esse dia foi o que 
mais se aproximou da Sociologia na escola para mim. Gente que não 
falava levantou a mão e começou a contar a história que também havia 
perdido alguém. Quando as "mães" acabaram de falar eles 
começaram. Daí eles subiram, se abraçaram, foi um momento muito 
comovente. A Sociologia para mim, eu não sei muito bem como juntar 
isso, pois não tinha preocupação em avaliar participação, não tinha 
preocupação em avaliar nenhum outro ponto. Mas isso é realmente 
culminância, pois a Sociologia, enfim. Não tinha nenhum valor 
específico, mas tinha a desconstrução do senso comum, o 
desvendamento da ação do Estado... Era um momento em que as 
pessoas viam a escola mais próxima delas, a escola se aproximava 
através... (Val). 

A trajetória da Val a fez refletir que o principal argumento de defesa da disciplina 

consiste na desconstrução do senso comum, em conjunto com a formação para 

cidadania e no incentivo para os estudantes formarem suas próprias opiniões e 

conviverem com pessoas que possuam outras. A professora pensa que sua atuação 

na defesa da disciplina passa por exercer a sua função em sala de aula, explicando 

os conceitos, confrontando o senso comum e propiciando um clima favorável ao 

debate entre os estudantes. Deste modo, ela procurou atuar para legitimar a 

sociologia no espaço escolar. 
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6. HIPERCONTEXTUALIZANDO AS HISTÓRIAS: A COMUNIDADE DISICIPLINAR 

DE SOCIOLOGIA NAS POLÍTICAS PRESENTES NOS RELATOS DAS 

PROFESSORAS. 

Para hipercontextualizar as narrativas, ou observar um contexto mais amplo do 

que os quadros e histórias singulares que as professoras nos contam, elencamos um 

conjunto de políticas que aparecem nas histórias e representam lutas travadas pela 

comunidade disciplinar. 

Sendo assim, desenvolvemos a análise a partir de três políticas que circundam 

a trajetória das professoras: I – as políticas nacionais de currículo entre 1996 e 2008 

(PCNEM, PCN+ e OCNEM); II – O Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro; III 

– O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Entendemos que as análises destas políticas podem sugerir como a 

comunidade disciplinar articula-se com as comunidades epistêmicas e disseminam 

significados e sentidos globalmente. De acordo com Lopes:  

Na medida em que a organização disciplinar do currículo prevalece na 
educação básica, muitas vezes os especialistas atuantes nas políticas 
de currículo são membros de comunidades disciplinares, seja da 
pedagogia ou das comunidades de ensino de disciplinas específicas 
ou ainda das comunidades das ciências de referência. Essa 
especificidade pode tornar tais comunidades disciplinares, sob certas 
condições históricas, como capazes de atuar em comunidades 
epistêmicas. Ou pelo menos, alguns dos membros das comunidades 
disciplinares acabam por fazer parte de uma comunidade epistêmica, 
com interações locais que se globalizam. (LOPES, 2006, p. 40). 

Ou seja, a análise da comunidade disciplinar nas políticas em questão indica 

os significados e sentidos que aparecem por trás das narrativas, contextualizando 

àquelas situações singulares com quadros maiores. Evidentemente, que não 

consideramos estes sentidos como elementos determinantes que restringem as 

ações, e explicam de forma causal as narrativas das professoras. Ao contrário, 

entendemos que os discursos produzidos pela comunidade disciplinar, cuja circulação 

tange o subsistema da prática e as narrativas, aparecem negociados e confrontados 

com a realidade e subjetividade das nossas entrevistadas. Este é um passo que 

daremos mais adiante. Por ora, o estudo se concentrará em construir pontos de 

encontro entre a atuação dos grupos disciplinares e dos sujeitos da nossa pesquisa. 
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6.1. A COMUNIDADE DISCIPLINAR E AS POLÍTICAS DE CURRÍCULO ENTRE 

1996 E 2006. 

Após a promulgação da LDB (BRASIL, 1996) a Sociologia passa a figurar nas 

políticas curriculares nacionais. Entre 1996 e a promulgação da Lei da 

Obrigatoriedade temos como documentos norteadores da política curricular brasileira 

para o Ensino Médio as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e sua 

segunda versão o PCN+, e por fim, as Orientações Curriculares Nacionais (OCN’s).  

As DCNEM fazem parte de um conjunto de políticas alinhadas a uma agenda 

internacional afinada com as orientações do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) ao redor do mundo. As premissas desse documento residem 

na inserção de elementos como temas transversais, interdisciplinaridade, 

contextualização e currículo por habilidades e competências (LOPES, 2004).  

Neste sentido, as DCNEM preconizavam o tratamento interdisciplinar, e a 

organização pedagógica privilegiava o desenvolvimento de habilidades e 

competências mais amplas e gerais, as quais poderiam ser confinadas às áreas do 

saber ao invés de disciplinas e em conteúdos propriamente disto. Um exemplo desta 

operação aparece no conceito de cidadania. Para as Diretrizes, este conceito não 

mereceria um tratamento disciplinar específico, pois deve estar integrado à toda 

escola, e, por conseguinte, fazer parte de todas as disciplinas do currículo (SOUZA, 

2017).  

Diante desses pressupostos, as diretrizes representaram pouco espaço para o 

surgimento de uma política nacional pela disciplina de Sociologia. Deste modo, 

confirmava-se a ambiguidade da LDB entre conhecimento ou disciplina.     

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), em 

1999, parecem seguir os passos das Diretrizes. A disciplina aparece com caráter 

engessado e não disciplinar. De acordo com as autoras, havia nos PCNEM muita 

teoria e pouca aproximação com a realidade escolar. Destaca-se que o documento 

não fora elaborado por professores e pesquisadores da área de Ensino de Sociologia, 

e nem tampouco, teve a participação de professores de Educação básica. O 

documento é caracterizado fundamentalmente como burocrático (SOUZA; KERBAUY, 

2014). Em sequência, observamos em 2002 a continuidade dos PCNEM a partir da 

elaboração do documento denominado Orientações Educacionais Complementares 
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aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+). Nele não percebemos alterações 

drásticas para a Sociologia, ainda que possamos apontar o aparecimento do eixo 

cidadania, trabalho e cultura como norteador deste campo do saber.  

Neste sentido, observamos uma contribuição tímida para o desenvolvimento 

das redes e para a circulação dos discursos da comunidade disciplinar de Sociologia. 

Muito embora devamos notar que a própria presença da área nos PCNEM e em sua 

segunda versão significa, ao menos, o fomento (e a existência) ao debate pela 

inserção da disciplina17. Não obstante, na perspectiva de Goodson, podemos dizer 

que essas políticas curriculares indicam pouco êxito da comunidade disciplinar na 

disputa por status, recursos e território. A força de conceitos como 

interdisciplinaridade, habilidades e competências confinam a sociologia à condição de 

conteúdo transversal (CASÃO; QUINTEIRO, 2007). 

Este status de confinamento nas políticas curriculares nacionais duraria até a 

elaboração das Orientações Curriculares para o Nacionais, destinada ao Ensino 

Médio (OCNEM). De acordo com as autoras: 

As Orientações, de maneira distinta dos Parâmetros Curriculares 
trazem um olhar mais voltado para a realidade escolar, promove o 
estímulo à reflexão acerca dos conteúdos a serem trabalhados na 
disciplina, levando em consideração sua intermitência na educação 
básica e as limitações a ela impostas, defendendo o ensino das 
ciências sociais, não só voltados ao exercício da cidadania, mas à 
formação crítica do indivíduo. (SOUZA; KERBAUY, 2014, p. 36). 

Diferentemente dos PCNEM, as OCNEM contaram com a elaboração de três 

professores da área de Ensino de Sociologia: Amaury César de Moraes, da Faculdade 

de Educação da USP (Universidade de São Paulo), Elisabeth Fonseca de Guimarães, 

da Faculdade de Filosofia, Artes e Ciências Sociais da UFU (Universidade Federal de 

Uberlândia) e Nelson Dácio Tomazi, professor aposentado do Departamento de 

Ciências Sociais da UEL (Universidade Estadual de Londrina)18. O objetivo era 

aproximar o documento curricular da prática do professor e assim fortalecer a 

construção de um saber sobre o Ensino de Sociologia. Em entrevista acerca do 

                                                             
17 De acordo com Lopes (2004), as políticas curriculares correspondentes ao período de Governo do 
presidente Fernando Henrique Cardoso mostram-se repletas de hibridismos. Com diversos sentidos 
bricolados e recontextualizados, uma miríade de significados são provocados pelos textos das políticas. 
No entanto, é preciso observar suas orientações afinadas com as reformas neoliberais sugeridas pelo 
Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID) e a disputa pelos significados dos sentidos 
despertados a partir dos mecanismos de avaliação, financiamento e de dispositivos legais. 
18 Cabe ressaltar, diferentemente das OCNEM os PCNEM foram elaborados majoritariamente por 
profissionais sem formação específica em Ciências Sociais (CASÃO; QUINTEIRO, 2007).   
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documento, o professor Nelson Tomazi relata a constante tentativa de se conectar 

com os professores de sociologia da educação básica: 

Penso que as OCN´s como o próprio nome indica são “orientações” e 
como afirmei acima e elas têm uma grande importância na medida em 
que procura dar pistas de como trabalhar em sala de aula com o 
conteúdo das ciências sociais para o ensino médio. As OCN´s – 
Sociologia é um documento que procura fazer com que o professor 
faça uma reflexão a partir dos elementos ali postos de como ele poderá 
construir um programa. (TOMAZI, 2007, p. 596) 

Com efeito, as OCNEM reforçam dois princípios para a disciplina: o 

estranhamento e a desnaturalização. O estranhamento como um elemento natural ao 

processo científico, e a desnaturalização como tentativa de delimitar as fronteiras, de 

se distinguir diante das outras ciências humanas. Desta forma, verificamos que as 

OCNEM afirmaram o caráter disciplinar da Sociologia. Ao mesmo tempo, no 

documento observamos a tentativa de subsidiar a prática do professor, estimulando 

sua criatividade e a reflexão sobre a adequação dos conteúdos e da prática do ensino.  

É nestas frentes que percebemos o fortalecimento de subsistemas que 

atravessam a prática docente. Deste modo, esta política traz um avanço na 

consolidação e legitimação da disciplina no Ensino Médio. E o fato de seu caráter 

aparecer como não obrigatório – afinal, as OCNEM são apenas “orientações”- procura 

estabelecer uma relação com a prática de modo a preservar a autonomia do professor. 

Além disso, o privilégio à pesquisadores da área do conhecimento empodera o campo 

de Ensino de Sociologia, tanto que posteriormente o próprio Amaury de Moraes 

recebe convite para elaborar parecer para o MEC e Conselho Nacional de Educação 

sobre o cumprimento da LDB. 

Os argumentos em defesa da disciplina aparecem fortalecidos quando 

confrontamos os PCNEM e PCN+ com as OCNEM. No próximo capítulo vamos 

retomar esse debate quando observarmos as narrativas construídas através das 

entrevistas das professoras. Tentaremos observar como elas se apropriam e 

ressignificam estes discursos no exercício da sua carreira. 

6.2. A COMUNIDADE DISCIPLINAR NO CURRÍCULO MÍNIMO DE SOCIOLOGIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

Não obstante, após a promulgação da Lei nacional da obrigatoriedade, o 

debate em torno do ensino de Sociologia se fortalece, tanto na academia quanto nas 

políticas curriculares do estado. Deste modo, em 2010 e 2011 duas versões de 
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currículo mínimo são elaboradas em ações da Secretaria Estadual de Educação do 

Rio de Janeiro (SEEDUC). Segundo o documento: 

Sua finalidade é orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não 
podem faltar no processo de ensino aprendizagem, em cada 
disciplina, ano de escolaridade e bimestre. Com isso, pode-se garantir 
uma essência básica comum a todos e que esteja alinhada com as 
atuais necessidades de ensino, identificadas não apenas nas 
legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, 
mas também nas matrizes de referência dos principais exames 
nacionais e estaduais. Consideram-se também as compreensões e 
tendências atuais das teorias científicas de cada área de 
conhecimento e da Educação e, principalmente, as condições e 
necessidades reais encontradas pelos professores no exercício diário 
de suas funções. (RIO DE JANEIRO, 2012) 

Através de uma listagem de temas, habilidades e competências, o documento 

tinha como objetivo subsidiar a prática dos professores, e buscou através da 

participação deles legitimar a sua elaboração com uma concepção de “documento 

democrático”. Em dissertação sobre a elaboração do currículo mínimo do Estado, 

Santos (2017) rechaça esse caráter democrático do documento ao afirmar que a 

posição da SEEDUC no momento de formulação da política “era de limitar a ação dos 

professores como técnicos contratados para a elaboração de um serviço, e não como 

membros de uma comunidade epistêmica das suas disciplinas, ou da comunidade 

educacional como um todo” (SANTOS, 2017). E Oliveira e Pereira, destacam que:  

Desde a sua implantação, em sua dimensão prática, o CM evoluiu, 
gradativamente, de parâmetro inspirador para os professores em seu 
trabalho a uma rígida determinação a ser cumprida. No espírito da 
centralização curricular, e de modo a assegurar seu sucesso, foi criada 
uma política de controle docente paralelamente ao atrelamento dos 
salários à aplicação do CM. Numa frente se lançou mão de um sistema 
de recompensas, mediante a política de bonificação por resultados 
onde o cumprimento de 100% do Currículo Mínimo é um dos pré-
requisitos para o professor fazer jus ao prêmio salarial, caso a sua 
escola cumpra as metas estabelecidas. (PEREIRA; OLIVEIRA, 2014, 
p. 1675) 

Ou seja, a política curricular do Estado vem aliada a medidas gerenciais e de 

controle, cujo objetivo consiste em policiar o trabalho docente19. Em notas sobre a 

construção do currículo mínimo em 2010, Figueiredo e Pereira (2012) afirmam que a 

Política de bonificação por cumprimento integral do currículo mínimo surpreendeu os 

                                                             
19 O Decreto nº 42.793 de 06 de janeiro de 2011 do Estado do Rio de Janeiro estabelece o Sistema de 
Bonificação por cumprimento de objetivos e metas. Dentre as metas, observamos o cumprimento 
integral do Currículo Mínimo. 
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formuladores e transformou o sentido inicial do currículo. Pois, ele representava uma 

oportunidade do debate em torno da Sociologia no Ensino Médio, com a intenção de 

ser uma inspiração aos professores (FIGUEIREDO; PEREIRA, 2012). Entretanto, em 

resposta ao baixo resultado no IDEB em 2010, o governo estadual alia a política de 

currículo mínimo ao cumprimento de metas, desta forma, o sentido inicial se 

transforma. 

Porém, é preciso observar o caráter contraditório deste documento. 

Primeiramente, o documento de 2010 e de 2011 privilegiava os profissionais formados 

em Ciências Sociais, na tentativa de realizar uma articulação entre Academia e 

professores da rede pública. A atuação engajada da equipe formuladora fez da política 

um processo de disputa com a SEEDUC, para que os espaços de participação da 

rede de professores da escola básica fossem ampliados. No fim, o processo de 

formulação do currículo mínimo contribuiu para o fortalecimento de uma retórica que 

legitima a disciplina. Na visão de Santos (2017):  

Sobre a atuação das equipes, o ponto comum entre elas foi a 
preocupação em defender que a retórica da disciplina representasse 
o conhecimento das ciências sociais. Esse é um ponto fundamental de 
todo esse processo de elaboração. A invenção da tradição da 
disciplina passa pela a criação de uma retórica que defina a sua 
identidade e que traduza a sua epistemologia para o universo da sala 
de aula. Ambas as equipes tinham professores da educação básica 
que trouxeram a sua experiência docente com esse objetivo. 
(SANTOS, 2017, p. 102). 

É deste modo ambivalente que concebemos o currículo mínimo do Estado do 

Rio de Janeiro. Se por um lado ele veio acompanhado de políticas de controle e 

vigilância da atuação docente, do outro lado ele possibilitou a construção de uma 

retórica de defesa da disciplina, de um fortalecimento da sua comunidade. 

 

6.3. O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO E A DEFESA DA 

DISCIPLINA NO ENSINO MÉDIO.  

Os livros didáticos aparecem nas narrativas como uma estratégia importante 

para a legitimação da disciplina. Tanto na lacuna marcante no início da profissão, 

apontada por Lia, quanto numa utilização prática para a legitimação dos conteúdos, 

narrada por Val. Com efeito, a centralização do programa de livro didático para a 

Sociologia tem servido como um vetor estabilizador dos conteúdos (MEUCCI; 

BEZERRA, 2014). Além disso, de acordo com Sacristán:  
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Os currículos se baseiam em materiais didáticos diversos, entre nós 
quase que exclusivamente livros-textos, que são os verdadeiros 
agentes de elaboração e concretização do currículo. (SACRISTÁN, 
2000, p. 24) 

Assim, os materiais didáticos, e principalmente, os livros didáticos aparecem 

como resultado de um processo social e como meio transmissor de ideias, valores e 

conceitos acerca da própria disciplina. O livro didático significa, portanto, um canal de 

comunicação com os professores e com os estudantes. Na tentativa de apreender as 

dimensões sociais atravessadas pelos livros, Meucci afirma que: 

Os livros são, a um só tempo, mercadoria, objeto de política pública, 
ferramenta de ensino e aprendizagem, artefato intelectual 
caracterizado por uma modalidade de escrita bastante singular. 
(MEUCCI, 2014, p. 211) 

Ou seja, os livros significam agentes de concretização do currículo – e de suas 

lutas – cuja produção envolve um mercado, políticas públicas e trabalho de 

intelectuais, que selecionam e organizam o conhecimento. Por isso, tentaremos 

analisar os atores participantes da política de distribuição de livros no Brasil, buscando 

articular com o conceito de comunidade disciplinar, seja como discurso ou como 

movimento social. 

No Brasil, a distribuição de livros para as escolas públicas ocorre trienalmente 

através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Em edital aberto pelo MEC, 

e com financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

as editoras submetem seus livros para uma Comissão Avaliadora, a qual emite um 

parecer (Guia de Livros Didáticos) contendo um balanço geral do processo avaliativo 

e resenhas dos livros escolhidos. A relação de obras aprovadas é encaminhada para 

todas as escolas adeptas ao programa, as quais a partir do debate com os 

professores, devem fazer a escolha pelos seus próprios livros didáticos. Esta ação do 

poder público torna o governo brasileiro um dos maiores compradores de livros do 

mundo. Em 2018, o PNLD atingiu aproximadamente, 20 mil escolas, 7 milhões de 

alunos, 90 milhões de livros ao custo de 900 milhões de reais. No PNLD de 2015, as 

compras governamentais de livros didáticos representaram aproximadamente 25% do 

faturamento de todo o mercado editorial brasileiro (MEUCCI, 2014). 

É inegável, neste sentido, o desenvolvimento de um mercado editorial ávido a 

“contribuir” com as políticas governamentais. Considerando a multiplicidade de 

interesses implícitos, ao nosso ver, a relação entre o PNLD e determinada 
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comunidade disciplinar não se estabelece de maneira automática. Sendo assim, os 

editais, o processo de avaliação, os “Guias de Livros Didáticos”, e até mesmo as 

próprias obras escolhidas no Plano podem dar pistas das interações da comunidade 

disciplinar com este subsistema do currículo. Por isso, faz-se necessário compreender 

a teia de relações empreendidas no decorrer dos processos que envolvem o 

programa. Deste modo, perceberemos como a comunidade disciplinar de sociologia 

se mobiliza enquanto movimento social, e faz circular discursos em prol da 

estabilização da disciplina. 

A Sociologia aparece pela primeira vez nesta política no ano de 2012, e depois, 

participa sucessivamente, nos anos de 2015 e 2018. Desde a primeira aparição, a 

coordenação da Comissão Central de avaliação é composta por professores 

universitários da área de Sociologia e de Ensino de Sociologia. Uma das 

preocupações desta comissão é constituir um corpo de avaliadores cujo critério 

principal para a escolha dos avaliadores fosse: 

A relação de cada um de seus membros com o ensino de sociologia 
na escola básica. Dessa forma, a equipe foi formada por professores 
do ensino superior, em sua maioria atuando com a metodologia e a 
prática de ensino e por professores de sociologia que atuam na escola 
básica. Outro critério importante para a escolha foi a regionalidade, 
sendo assim, buscou-se compor uma equipe representativa das 
diversas regiões do Brasil, assegurando uma variedade de olhares 
sobre o livro didático, tendo em vista a diversidade sócio cultural da 
escola nessas diversas regiões do país. (BRASIL, 2014, p. 13) 

Ou seja, existe uma premissa inicial para a escolha dos avaliadores: uma 

tentativa de aproximação com a escola básica, seja por intermédio de quem está 

atuando na formação de professores, ou pela participação dos próprios professores 

do ensino médio; e preservar a participação das diferentes regiões do país.  Ao 

analisar a composição dos avaliadores, verificamos primeiramente a tentativa abrir 

para a participação de professores ligados diretamente à educação básica: em 2012, 

36% dos avaliadores lecionam na educação básica; 2015, 35%; e em 2018, o 

percentual chega aproximadamente a 40% (BRASIL, 2011, 2014, 2017). Do mesmo 

modo, podemos observar abaixo a distribuição regional dos avaliadores, onde 

perceberemos que, embora haja uma evidente predominância da região sudeste, 

existe, de fato, um esforço para contemplar todas as regiões do país: 
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Estas premissas iniciais confirmadas após a análise da Comissão responsável 

pela avaliação do plano sugerem dois processos importantes que devem ser melhor 

compreendidos: I – existe uma interação recíproca entre os subsistemas da prática e 

de produtores de conteúdos com o subsistema de produção de mídia; II – o discurso 

construído no PNLD sobre a sociologia escolar se fragmenta e circula por outros 

subsistemas do currículo. 

A interação entre os subsistemas (SACRISTÁN, 2000) parece evidente ao 

percebemos que a composição da comissão avaliadora é, fundamentalmente de 

professores universitários ligados ao Ensino de Sociologia e de professores de 

Sociologia da Educação Básica. Dada a importância para o mercado editorial, e o 

valor positivo simbólico do selo de recomendação do programa, as avaliações vem 

orientando a produção de livros didáticos para o Ensino de Sociologia (MEUCCI; 

BEZERRA, 2014). Não obstante, a participação desses atores não se restringiu à 

avaliação das obras. Professores de Sociologia, tanto da academia quanto do Ensino 

Básico, aparecem como autores dos livros. 

A tabela abaixo contém a relação de livros aprovados e reprovados por ano no 

PNLD (BRASIL, 2011, 2014, 2017): 

Quadro 2 Panorama de aprovados e reprovados no PNLD. 

 

ANO DO PNLD 
Total de livros 

inscritos 

Nº de livros 

aprovados 
Nº de livros reprovados 

2012 14 2 12 

2015 13 6 7 

2018 12 5 7 

2 2
0
1
5 

2
0
1
8 

. 

   

2012 2015 2018 

Figura 2 Evolução da Participação Regional no PNLD 2012 a 2018. Fonte: (BRASIL, 2011, 
2014, 2017)  
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Notemos, primeiramente, o crescimento de livros aprovados. O que aliado a 

continuidade dos critérios avaliativos, reforça que os discursos construídos a partir do 

PNLD orientam à produção didática. Ou, poderíamos inferir que o aumento de obras 

aprovadas se deve a um amadurecimento da Sociologia como disciplina escolar. 

Nenhuma das afirmações parecem excludentes, na medida em que consideramos que 

a comunidade disciplinar, como movimento social e discurso, intensificou as 

possibilidades de transitar pelo subsistema do currículo. Realizadas essas 

observações, voltemos ao nosso foco: os autores dos livros.  

Segundo os dados disponíveis na Plataforma Lattes20, dos 31 autores dos livros 

aprovados para o PNLD de 2018, 29 possuem graduação em Ciências Sociais ou em 

Sociologia. Cerca de 80% possuem ligação com o Ensino de Sociologia seja na 

Universidade ou na Educação básica. Dentre aprovados, destacamos a obra 

“Sociologia em Movimento” elaborada por professores do ensino médio, que atuam 

no Colégio Pedro II e na rede estadual do Rio de Janeiro. Além de ser um livro 

elaborado majoritariamente por professores do ensino básico, esta obra merece 

destaque pois no PNLD de 2015 aparece como o livro mais escolhido pelas escolas, 

com aproximadamente, 2,5 milhões de exemplares distribuídos. Não obstante, é 

preciso observar as diferentes realidades para a comunidade disciplinar no país, na 

medida em que observamos que existe uma concentração de editoras e de autores 

na região sul e sudeste (SANTOS, 2012). Bem como, a possibilidade de acesso ao 

exemplar físico do livro antes da escolha, tem um papel relevante na do livro da escola 

(SOUSA NETO; ALMEIDA; PESSOA, 2016). Isto sugere que as redes estabelecidas 

pela comunidade disciplinar aparecem de maneira desigual e heterogênea.   

É deste modo que observamos indivíduos ou grupos sociais transitando entre 

as redes dos subsistemas de produção didática, de conteúdo e da prática a partir do 

PNLD, sejam eles professores da educação básica ou das universidades. Esta é a 

configuração da comunidade disciplinar como movimento social. O que nos interessa, 

em seguida, consiste na análise do conteúdo que aparece da política pública. E, 

primeiramente, lembramos do efeito de estabilizador de conteúdos mencionados no 

início do texto.  

A pesquisa de Bispo (2012) procurou um mapa comum de conteúdos da 

Sociologia através da análise das diretrizes curriculares dos Estados. O pesquisador 

                                                             
20 Acesso em 14/01/2019, 
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realizou testes a partir das categorias elencadas pelos editais do PNLD e constatou 

que 9 das 11 categorias listadas pelo documento estão presentes em 2/3 das diretrizes 

analisadas. O que sugere uma consonância entre as políticas públicas nacionais e as 

estaduais (SANTOS, 2012). Souza Neto, Almeida e Pessoa, em pesquisa sobre o 

processo de escolha do livro didático na rede pública estadual do Ceará destacam o 

papel de guia curricular do livro didático. De acordo com os autores: 

Nesse sentido, foi possível que pudéssemos, minimamente, constatar 
que os livros didáticos possuem um papel fundamental na orientação 
curricular da Sociologia nas escolas pesquisadas. Constatamos que 
esse material transcende a condição de ferramenta didática, pois 
passa a ser, também, uma referência para a escolha de conteúdos 
que serão trabalhados em sala de aula. (SOUSA NETO; ALMEIDA; 
PESSOA, 2016, p. 176) 

Não nos cabe, neste momento, um debate ontológico acerca da origem do 

discurso do PNLD. O que nos basta compreender é como a política de distribuição de 

livro didático interage com os outros âmbitos do currículo em seu processo de 

construção social. 

Até o momento nossa análise do Programa do Livro Didático observou a 

participação da comunidade disciplinar de Sociologia, descrevendo a configuração 

dos seus atores, e como o discurso disciplinar é construído e interage com outros 

subsistemas (SACRISTÁN, 2000) do sistema curricular. Falta ainda compreender o 

elemento fundamental para a comunidade disciplinar: a construção de estratégias 

para a defesa da disciplina (GOODSON, 1997, 2001). Afinal, como os grupos 

envolvidos no PNLD desenvolvem “retóricas ou mitologias legítimas” (GOODSON, 

1997) para as lutas pela estabilização da disciplina? 

Para compreender este processo, examinemos, primeiramente, os critérios 

específicos da Sociologia para a avaliação dos livros: 

1. Assegurar a presença dos conteúdos das três áreas que compõem 
as Ciências Sociais: Antropologia, Sociologia e Ciência Política.  

2. Respeitar o rigor teórico e conceitual.  

3. Realizar a mediação didática.  

4. Contribuir para a apreensão do conhecimento sociológico pelo 
estudante.  

5. Garantir a autonomia do trabalho pedagógico do professor (BRASIL, 
2017). 
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Embora diferentes palavras sejam utilizadas, os significados destes critérios se 

repetem em todas as avaliações do PNLD. As estratégias em defesa da disciplina 

aparecem ao analisarmos os critérios 1 a 4 num processo que podemos caracterizar 

de duas formas distintas, mas complementares: I – o estabelecimento de fronteiras 

para a disciplina; II – desenvolvimento de zonas de consenso. 

Estabelecer fronteiras consiste em delimitar áreas do conhecimento sobre a 

qual a disciplina possui a especificidade, a expertise, a primazia da construção do 

saber. Goodson (1997) descreveu este processo da seguinte forma:  

as disciplinas escolares bem sucedidas devem aparecer como 
essências incontestáveis e monolíticas (devem surgir como 
destilações por excelência de uma forma específica ou de um domínio 
de conhecimento, adotando um ponto de vista filosófico). (GOODSON, 
1997, p. 51). 

É neste sentido que parecem se articular os critérios de 1 a 4. Na tentativa de 

delimitar, e por que não dizer, construir as áreas da Sociologia como disciplina escolar. 

Durante as próprias a resenhas dos livros aprovados, constantemente, existem 

observações que tentam dissociar os conhecimentos sociológicos de áreas como 

Direito e História. Conforme explicitam os fragmentos do Guia de Livros didáticos 

abaixo: 

Contudo, o professor que optar pela escolha deste livro deverá estar 
atento à opção do autor pela perspectiva histórica no tratamento dado 
aos temas do livro. Nesse sentido, o eixo que estrutura o livro não é 
fundado propriamente na Antropologia, na Sociologia e nem na 
Política, mas sim na História; em outras palavras, são essas três áreas 
das ciências sociais que orbitam em torno da História. Tal perspectiva 
acabou por comprometer algumas das contribuições das três áreas 
das ciências sociais na abordagem de importantes temáticas 
apresentadas no livro, como por exemplo, o conceito de cultura que 
acabou sendo pouco explorado em sua perspectiva antropológica. 
(BRASIL, 2014, p. 22) 

Há um traço singular deste livro no que diz respeito principalmente à 
Ciência Política e sua interface com o campo do Direito. Seguindo 
essa perspectiva, há um item no final de cada capítulo dedicado a 
discutir as bases legais relacionadas aos fenômenos que se 
apresentaram ao longo do texto. Trata-se do item ‘Instrumento jurídico’ 
que quer fazer o aluno reconhecer a importância dos mecanismos 
legais para a institucionalização e atendimento de certas demandas 
histórica e socialmente constituídas. No entanto, a insistência no 
aspecto legal, por vezes, pode acabar camuflando a compreensão dos 
fenômenos sociais considerando outros ângulos, também 
importantes, incluindo o seu próprio olhar sociológico. (BRASIL, 2014, 
p. 39) 
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Os textos indicam a intenção de delimitar fronteiras, de dizer o que compõe a 

disciplina escolar de sociologia e o que não lhe cabe. Tal processo favorece a 

construção do discurso de posse de um domínio de conhecimento próprio, além da 

construção de um “ponto de vista filosófico”. A sociologia é diferente da história; a 

sociologia é diferente do direito. O que importa, retomando os trechos acima, consiste 

no “olhar sociológico” e na “perspectiva antropológica”.  

Do outro lado, o exercício da mediação didática combinado ao respeito ao rigor 

teórico e conceitual parecem estabilizar a produção e reprodução de práticas, valores 

e conteúdos da sociologia na escola básica. Neste processo, a pluralidade teórica, o 

respeito aos clássicos, a composição da disciplina escolar de Sociologia com a 

Antropologia e Ciência política, aparecem como elementos valorizados – quiçá, 

exigidos – nas avaliações e recomendações aos professores que farão uso do livro 

didático. Em nossa análise, essa estruturação favorece o desenvolvimento de zonas 

de consenso, que se concretizam na medida em que o discurso circula através do 

subsistema curricular. Conforme observamos nos fragmentos do “Guia dos Livros 

Didáticos” abaixo: 

Aqui a apresentação das concepções teóricas de Durkheim, Weber e 
Marx mostram-se aligeiradas, pois o modo como são apresentadas as 
sínteses das contribuições de cada um dos clássicos prende-se a um 
jogo de primazia entre sociedade e indivíduo que cada um deles teria 
conferido a essa relação. Esse problema se manifesta nos títulos que 
nomeiam cada um dos autores, podendo levar o aluno a entendê-los 
a partir de uma escala de evolução do pensamento de cada autor. 
Nesse sentido, caberá ao professor ampliar a compreensão do aluno, 
conferindo maior historicidade aos clássicos e às suas concepções 
teóricas. (BRASIL, 2014, p. 39) 

Trata-se, como se pode notar, de uma pretensão ambiciosa e que, 
justamente por isso, exige uma responsabilidade igualmente ampla no 
sentido de contemplar a pluralidade e o rigor da tradução de saberes 
acadêmicos em saberes escolares. (BRASIL, 2017, p. 12) 

A valorização das teorias de Durkheim, Weber e Marx, com efeito, corrobora 

com o incentivo a diversidade de ideias e das interpretações sociológicas das teorias. 

Além de construir uma base de conceitos clássicos e cientificamente estabelecidos. 

Notemos, no entanto, que apesar de evocar os clássicos e as teorias 

contemporâneas, o impulso deste discurso da comunidade disciplinar não 

necessariamente lança a disciplina num movimento em prol da academização. Neste 

momento, os trechos sugerem uma preocupação maior com a mediação didática, ou 
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seja, com a transposição dos conteúdos acadêmicos para conteúdos escolares. 

Lembremos também que “mediação didática” é um dos critérios de avaliação. Por 

isso, entendemos que as estratégias de defesa da disciplina produzidas no PNLD se 

concentram mais em desenvolver um processo de estabilização dos valores e práticas 

da comunidade disciplinar. 

Neste tópico procuramos elaborar uma análise da comunidade disciplinar como 

movimento social e os discursos produzidos no interior do subsistema de produção 

didática. Mais à frente, observaremos como estes discursos chegam ao subsistema 

da prática a partir das narrativas das nossas professoras. 
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7. PROFESSORES EM MOVIMENTO: O ENCONTRO DAS TRAJETÓRIAS DE 

VIDA COM A COMUNIDADE DISCIPLINAR DE SOCIOLOGIA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO. 

A análise das trajetórias da vida profissional das professoras nos conduzem a 

tempos e espaços diversos. No entanto, para relacionar especificamente professores 

com a comunidade disciplinar de Sociologia é preciso orientar nosso olhar a partir de 

conceitos. Neste sentido, retomamos nosso debate inicial sobre currículo: o currículo 

é uma práxis e uma construção social.  

Estas considerações aparecem nas nossas narrativas na medida em que as 

professoras consideram a indissociabilidade da carreira docente e da sala de aula. As 

práticas docentes das professoras mostram-se ligadas a estruturas anteriores. “Quem 

dera ser professor fosse só dar aula”, dissera Lia. Esta compreensão parece comum 

as três trajetórias apresentadas. Val tem seu início de carreira marcado por uma greve, 

e a análise das condições de trabalho docente, além de tangenciar toda a entrevista, 

constituiu-se como principal objeto de seu trabalho monográfico numa especialização. 

Lia enxerga claramente uma contradição entre você ser professor de sociologia e não 

possuir uma atuação em prol da sua carreira. Bia compreende o quanto as condições 

de trabalho afetaram sua saúde e seu trabalho, de modo que os próprios estudantes 

a percebiam como uma “má professora”. 

Portanto, analisar a prática dos professores de Sociologia a partir da sua 

trajetória em nossa pesquisa implica em ampliar o olhar para além da sala de aula. 

Assim, ao retomar os subsistemas do currículo de Sacristán (2000), observamos que 

as professoras entrevistadas longe de possuírem uma atuação restrita à prática, 

percorreram os diversos espaços, num processo que Goodson (1997, 2001, 2012) 

compreende como construção social do currículo. E mesmo o subsistema da prática 

não aparece restrito à sala de aula. Nas narrativas das professoras falar de prática 

significa também falar de uma atuação mais ampla referente também à escola, na 

relação com os professores, com a Direção, e com outros atores do ambiente escolar.  

Não queremos aqui, forçar a concepção que a comunidade disciplinar de 

sociologia do estado do Rio de Janeiro se resume a vida profissional dos nossos 

entrevistados. Quanto mais narrativas forem investigadas, mais relações podem ser 

estabelecidas com os subsistemas existentes. O número é tão infinito quanto as 

possibilidades de trajetória de vida de cada indivíduo. O caso consiste em estabelecer 
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o entrelace da vida das professoras e à comunidade disciplinar de Sociologia, suas 

conquistas e recuos, seu fortalecimento e seus limites. Ou seja, o modo como 

aparecem nas narrativas as disputas por status, recursos e territórios dentro da 

política curricular.  

Deste modo, a partir das narrativas, observamos a comunidade disciplinar em 

movimento, constituindo uma rede de relações recíprocas entre os subsistemas do 

currículo, composta também pela trajetória de vida de cada professora entrevistada. 

Sendo assim, as histórias contadas pelas professoras nos fazem percorrer outras 

histórias, outros espaços, e outros sujeitos. Alargando a fronteira da narrativa da 

comunidade disciplinar. Para acompanhar estes processos, dividimos as narrativas 

em três categorias: 1) disputas por recursos, território e status; 2) invenções de 

tradições; 3) construção da retórica da defesa da disciplina. 

 

7.1. DISPUTAS POR RECURSOS, TERRITÓRIO E STATUS: A CONQUISTA DE 

DOIS TEMPOS SEMANAIS. 

 

O tempo semanal dedicado à disciplina na grade curricular implica 

materialmente na educação escolar à sua existência. O caso da Sociologia, 

anteriormente à Lei da obrigatoriedade, constitui um exemplo disso, como já 

demonstramos. Antes da promulgação da Lei, a Sociologia existia apenas como 

conteúdos e práticas o que inviabilizava (e invibilizava) a sua existência, de fato, no 

Ensino Médio. O quão presente uma disciplina aparece na grade curricular está 

diretamente relacionado, por exemplo, com a quantidade de recursos destinada a esta 

área. No entanto, o horário escolar, para utilizar as palavras do chão da escola, é um 

recurso finito, limitado imediatamente pela disponibilidade de horas disponíveis para 

atender aos alunos. O horário é o primeiro entrave para a entrada de uma nova 

disciplina (GOODSON, 1990). Por isso, ele representa sempre um campo de disputa, 

onde sua definição aparece concatenada uma luta por recursos, status e território 

(GOODSON, 1997). É neste sentido que nos debruçamos a analisar um aspecto 

importante trazido pelas narrativas das professoras: a quantidade de tempos 

semanais de sociologia na escola.  

Na década de 90, época de ingresso da Val na carreira, a Sociologia era 

ministrada com dois tempos no terceiro ano. Do ano de entrada da professora até o 
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ano letivo de 2010, não houve alterações na carga horária destinada à disciplina. 

Conforme já observamos, após a luta pela inserção da disciplina na constituinte do 

Estado do Rio de Janeiro, os esforços dos defensores da Sociologia se concentraram 

em garantir que os cientistas sociais ocupassem o lugar dos professores da disciplina 

na escola básica (SOUZA; HANDFAS; FRANÇA, 2012).  Por isso, a entrada da Val 

na escola poderia até se mostrar conflituosa pelo fato de uma professora de outra área 

já ocupar o lugar do professor de Sociologia. Entretanto, não houve conflito haja vista 

o respeito à resolução que concedia primazia ao professor concursado para a área. 

Na narrativa da nossa entrevistada, portanto, a disciplina aparece com uma situação 

estável a época.  

Do mesmo modo, Bia, cuja entrada no magistério estadual ocorreu em 2005, 

três anos antes da Lei da obrigatoriedade, demonstra a estabilidade da disciplina no 

momento inicial da sua carreira. A condição estável da Sociologia com dois tempos 

no terceiro ano do Ensino Médio nas narrativas não significa a inexistência de 

questionamentos em torno da disciplina. Os relatos de Val nos mostram como a 

questão da continuidade e a ausência da disciplina em outras etapas da escolarização 

básica afetaram sua carreira, na medida em que os próprios colegas professores e 

estudantes questionam o porquê da Sociologia na escola. E questões do sentido e do 

papel do professor de Sociologia na escola acompanham os anos iniciais da Bia. 

Mesmo que não houvesse nenhum posicionamento oficial, ou que fossem apenas 

comentários “sutis” de colegas, o questionamento da disciplina marcou este momento 

inicial da carreira das professoras. A presença sólida da disciplina na grade curricular 

nesta época nunca deixou de ser questionada nas narrativas das professoras. 

Portanto, é preciso compreender que esta estabilidade apresentada pelas professoras 

não tem a ver com o que Goodson entende como disciplina de padrão estável, ou 

seja, que aparece naturalizada no processo de escolarização (GOODSON, 1997).  

À primeira vista, as narrativas podem parecer contraditórias: estabilidade sem 

legitimidade. Ao levarmos os dados das narrativas deste período para o Sistema 

Curricular de Sacristán (SACRISTÁN, 2000), observamos que estas disputas 

aparecem muito ligadas à escola, ou ao subsistema da prática. As poucas alterações 

na carga horária da Sociologia no Estado antes da lei da obrigatoriedade, e a 

invisibilidade do discurso pelo aumento seus tempos também sugerem que às 

professoras entrevistadas, neste período, participavam da comunidade disciplinar de 

Sociologia de um modo restrito ao subsistema da prática. Neste sentido, a luta por 
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território, recursos e status não transcendiam para outras esferas, ou outros 

subsistemas. As narrativas indicam a baixa interação entre a prática e os outros 

elementos do sistema curricular. E o fato de não haver nenhuma ação política 

contrária à permanência da disciplina na grade do Estado insinuam um conflito 

existente, porém em caráter de uma guerra fria.  

Após a promulgação da obrigatoriedade, em 2008, e do Parecer nº 1/2009 do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), dispondo sobre a implementação e 

estipulando prazo para a inserção da Sociologia e da Filosofia nas matrizes 

curriculares, a SEEDUC/RJ edita um documento que altera a grade curricular do 

Ensino Médio no Estado. De acordo com a Resolução nº. 4378/2010, a Sociologia 

teria, a partir do ano letivo de 2010, um tempo de 50 minutos no primeiro e no segundo 

ano semanalmente, e continuaria com os dois tempos semanais no terceiro ano. Estas 

mudanças mostraram-se drásticas para a carreira das professoras entrevistadas. Val 

observou da sua escola a chegada de mais profissionais em conjunto com o aumento 

da carga horária. E foi neste período, que a Lia ingressa no magistério. Goodson nos 

lembra o significado destes momentos de intenso recrutamento de pessoal, ao dizer 

que:  

Tal como acontece com as profissões ou as associações, os grupos 
organizados em torno de disciplinas escolares desenvolvem-se 
frequentemente nos períodos em que se intensifica o conflito sobre 
currículo, recursos, recrutamento e formação. (GOODSON, 1997, p. 
44) 

Ou seja, este período de ingresso de professores, de ampliação da carga 

horária da disciplina na grade curricular representa a intensificação das disputas em 

torno do currículo. Por outro lado, este processo acarreta num fortalecimento da 

comunidade disciplinar, no desenvolvimento do movimento social e do discurso em 

defesa da disciplina. Novos professores são recrutados, e, no caso específico da 

Sociologia, obteve mais espaço no horário escolar. E os ganhos de tempo na grade 

curricular não se restringiram à conquista de território nas narrativas. Conforme os 

relatos de Bia, a Sociologia atingiu um patamar tal qual a de disciplinas mais 

consagradas como História e Geografia, para se integrar no quadro das Ciências 

Humanas. Neste sentido, o aumento da carga horária significou também conquista de 

status, para continuar utilizando os termos de Goodson. 
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Não obstante este ganho para a defesa da disciplina no Ensino Médio, as 

narrativas trazem consigo um fato deste período pós-obrigatoriedade: a piora nas 

condições de trabalho. Aumento de turmas por professor. Superlotação de estudantes 

nas turmas. Obrigatoriedade de cumprir com o conteúdo sem o tempo necessário. 

Estes são alguns exemplos de piora nas condições de trabalho que conseguimos 

capturar nas narrativas. Bia lembra desse período sempre se referindo até mesmo a 

quantidade de licenças médicas que ela precisou. Foram “anos árduos”, nas palavras 

da Val.  

As narrativas suscitam as ambiguidades no processo pós-obrigatoriedade. Se 

por um lado a comunidade disciplinar se fortalece na conquista de status território e 

recursos, por outro lado, as condições de trabalho docente são precarizadas, e 

instituem-se formas gerenciais de estado para o controle dos professores. Os efeitos 

do gerencialismo são conhecidos a partir da pesquisa de Ball sobre as reformas 

educacionais ocorridas na educação pública inglesa (BALL, 2005; BALL, 2002). De 

acordo com o autor:  

Um novo tipo de professor e novos tipos de conhecimentos são 
“invocados” pela reforma educacional – um professor que consiga 
maximizar o desempenho, que consiga deixar de lado princípios 
irrelevantes, ou compromissos sociais fora de moda, para quem a 
excelência e o aperfeiçoamento sejam a força motriz de sua prática. 
(BALL, 2005, p. 554) 

Evidentemente que o conjunto das políticas educacionais provocadas pelo o 

Estado não atingiu apenas os professores de Sociologia. Ao analisarmos a 

movimentação do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE/RJ), 

percebemos um momento de bastante agitação. Entre 2010 e 2016, temos quatro 

greves (2011, 2013, 2014 e 2016), além de diversos “estados de greve”, paralisações 

e greves de advertência. Estes períodos de disputas em resposta à “fase árdua” das 

nossas entrevistadas, pode ter gestado uma demanda disciplinar (COSTA; LOPES, 

2016): nenhuma disciplina com menos de dois tempos semanais. Esta demanda 

apareceu, inicialmente, nas pautas dos professores do Estado em 2012, e se 

organizou a partir da construção de um grupo específico dentro do Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (SEPE/RJ) para tratar da luta pelos 

dois tempos semanais. Os professores de Sociologia e de Filosofia representavam os 

principais mobilizadores deste debate. 
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É neste sentido, que conseguimos observar os professores de Sociologia se 

fortalecendo como comunidade disciplinar, como um movimento social, a partir da 

apropriação de espaços para a luta de uma demanda específica da disciplina. Este é 

o movimento sugerido por Goodson: currículo é disputa por espaço, território e status. 

Cabe ressaltar, que este fortalecimento ocorre na medida em que se estreitam redes 

com os professores de Filosofia. 

A entrevista de Val indica ainda um amadurecimento deste laço entre Filosofia 

e Sociologia, quando ela relata sua participação no Fórum de Professores de Filosofia 

e Sociologia. Parece-nos importante notar o surgimento destes espaços, na medida 

em que eles, nas palavras da professora, “contribuem para romper com o isolamento 

dos professores”. Ao levarmos em consideração o Sistema curricular proposto por 

Sacristán (2000), a narrativa da professora sugere que a criação de uma organização 

específica da disciplina significa mais possibilidades de trânsito pelos subsistemas do 

currículo para os professores. O Fórum de Professores de Filosofia e Sociologia nasce 

em 2012, no interior dos debates do SEPE/RJ, até tornar-se uma demanda específica, 

e, por assim dizer, um movimento social característico destas disciplinas.  

Em 2016, o discurso do pleito dos dois tempos semanais transcende os 

movimentos dos professores do Estado e surge nas reinvindicações das ocupações21 

dos estudantes nas escolas estaduais. A mobilização estudantil de ocupação de 

escolas apresenta como demanda que nenhuma disciplina tenha menos que dois 

tempos. Val se emociona. Bia se transforma. As ocupações, sem dúvidas, trazem e 

despertam diversos sentidos, inclusive em nossas narrativas.  

De fato, o aparecimento da questão de “dois tempos por disciplina” nas 

ocupações merece uma análise mais amiúde, com um olhar mais aproximado do 

movimento dos estudantes. Não obstante, esta análise desvia do foco deste trabalho. 

                                                             
21 Queiroz, Bortolon e Rocha relatam que as ocupações começaram no Rio de Janeiro, “no dia 21 de 
março de 2016, motivados por uma nova greve de trabalhadores da rede de ensino estadual, 
estudantes da Ilha do Governador ocuparam o Colégio Prefeito Mendes de Moraes e, a partir daí, mais 
de 80 escolas deste estado também foram ocupadas. O processo de ocupações espalhou-se por mais 
de 23 cidades e por toda a zona metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. 
Os estudantes do Rio de Janeiro defenderam uma longa lista de reivindicações, que dentre os muitos 
pontos comuns estavam: a democracia nas escolas através de eleição direta para diretores; o fim da 
política de avaliações externas; o enriquecimento da grade escolar por meio da ampliação da carga 
horária de disciplinas como Sociologia e Filosofia que, desde 2012, contam com apenas 40 minutos de 
aula semanais; a valorização dos trabalhadores da educação e reformas estruturais nos colégios, com 
pautas que englobam a valorização salarial, a luta contra a dupla função de trabalhadores e variadas 
demandas de melhorias e manutenção nas estruturas sucateadas da instalações físicas das escolas 
da rede de ensino estadual”. (QUEIROZ; BORTOLON; ROCHA, 2017, p. 4) 
 



78 

 

O nosso ponto reside em compreender a circulação desta de demanda curricular 

como um sinal de amadurecimento da comunidade disciplinar de Sociologia no Estado 

do Rio de Janeiro, na medida em que novos atores aparecem na disputa curricular se 

apropriando do pleito apontado pelas nossas entrevistadas como fundamental para a 

melhoria das condições de trabalho dos docentes. É preciso, no entanto, compreender 

esse amadurecimento a partir de uma perspectiva de comunidade disciplinar como 

discurso. Não é que os estudantes das ocupações fazem parte do movimento social 

que defende a disciplina. A questão que se apresenta são as demandas disciplinares 

alargando e transcendendo fronteiras e espaços, trazendo novos sujeitos para as 

disputas curriculares.  

As ocupações, portanto, aparecem como um fortalecimento da comunidade 

disciplinar como discurso, nos termos de Costa e Lopes (2016). Um discurso cujo 

aparecimento fortaleceu (e até mesmo recriou) as identidades como professoras de 

Sociologia das nossas entrevistadas. Lia, reflete que isso representa “uma 

consolidação da disciplina, que respondeu às inquietações deles”. A demanda dos 

estudantes pelos “dois tempos mínimos”, a nosso ver, assume um significado de 

“dever cumprido” pelas professoras. Num sentido de que se os estudantes estão 

exigindo mais tempos, é sinal de que estamos cumprindo com as demandas que eles 

têm enquanto sujeitos. Deste modo, o discurso das ocupações afirma a necessidade 

e, ao mesmo tempo, reforça os argumentos em defesa da disciplina. 

Ainda em 2016, como resultado do acordo pelo fim da greve deste mesmo ano 

do SEPE/RJ, a SEEDUC/RJ se compromete a elaborar uma nova matriz curricular 

atendendo ao pleito de mínimo de dois tempos semanais por disciplina. A Resolução 

5440/2016, da Secretaria Estadual de Educação oficializa o compromisso firmado, e 

a começar no ano letivo de 2017, a Sociologia (e a Filosofia) passam a ter dois tempos 

semanais mínimos em todos os anos do Ensino Médio das escolas estaduais. Na 

figura abaixo, tentamos ilustrar em resumo esta história em diálogo com a perspectiva 

de Sacristán (2000). 
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Figura 3 Percurso das narrativas no Sistema Curricular. 

Como tentamos ilustrar, a história da conquista dos dois tempos mínimos de 

Sociologia atravessa as narrativas, que por sua vez, perpassa diversos caminhos do 

Sistema Curricular. O discurso sobre os “dois tempos” surge no subsistema da prática, 

com os professores no exercício da profissão, e circula pelas greves de professores, 

pelo movimento estudantil de ocupações, até tornar-se parte do acordo para 

encerramento da greve dos professores de 2016 feito pelo sindicato e a Secretaria de 

Educação Estadual. Este discurso, ainda, dá origem a um movimento social específico 

de professores de Sociologia e Filosofia o qual, em nossas narrativas, contribui para 

que a Val superasse o sentimento de isolamento. 

 

7.2. INVENÇÃO DE TRADIÇÕES 

 

O processo de invenção de tradições consiste, conforme elucidam Hobsbawn 

e Ranger (1997), em um conjunto de práticas inventadas cujo objetivo consiste em 

inculcar valores e normas de comportamento, construindo um elo sempre que possível 

Ordenação do 

sistema educativo 

Subsistema de 

Criação de 

conteúdos 

Subsistema de 

produção de meios 

Subsistema 

especialistas de 

pesquisa 

Subsistema 

participação social e 

controle 

Subsistema 

político-

administrativo 

Subsistema de 

inovação 

Subsistema 

da prática 

 

Subsistema 

da prática 

 

SEPE/RJ 

SEEDUC/RJ 

Associações 

Profissionais 

“Dois tempos mínimos 

semanais”” 

Ocupações 

Estudantis 
Fórum de 

Professores 

de Filosofia e 

Sociologia 

Lei da 

obrigatoriedade 

RES 5440/2016 

SEEDUC/RJ 



80 

 

com o passado. As narrativas trazem questões que sugerem a fragilidade das 

tradições da Sociologia escolar. Val expressa esta dificuldade ao comparar com as 

aulas Biologia, onde os alunos “levam aquele feijãozinho com algodãozinho” e já 

saberiam o que fazer. Estas disciplinas, como sugere a professora, já possuem 

práticas instituídas que representam um monólito inquebrantável. Lia narra como a 

Sociologia em seu início de carreira aparecia “mambembe”. 

A história do vai e vem da Sociologia, a sua narrativa de intermitência contribui 

para a ausência de solidez das tradições sociológicas na educação básica 

(SARANDY, 2012). Pereira afirma que apesar do acúmulo dos quase 30 anos de 

disciplina obrigatória no Estado, ainda é difícil traçar uma identidade para a Sociologia 

(PEREIRA, 2013). Com efeito, verificamos nas narrativas estas problemáticas. Bia nos 

lembra da indefinição sobre o papel do professor e da disciplina de Sociologia. E Lia 

se questiona sobre se a disciplina terá “futuro bonito”. A ausência de tradições 

inventadas desperta, neste sentido, dúvidas sobre a continuidade da disciplina. A 

insegurança aparece como um espectro que ronda as narrativas das professoras. 

É nesta zona nebulosa que parecem circular os discursos desenvolvidos pela 

comunidade disciplinar nas políticas, tanto do PNLD, quanto no Currículo Mínimo. O 

PNLD, como procuramos destacar, carrega uma perspectiva que desenvolve zonas 

de consenso acerca da prática dos docentes, através de um processo de avaliação 

com critérios de escolha centralizados, que se baseiam na pluralidade dos conceitos, 

respeito aos clássicos e na necessidade de uma abordagem específica para a 

Sociologia escolar (mediação didática). O próprio processo de escolha dos livros em 

2015 e 2018 reforça a ideia de busca pela continuidade. Além da persistência dos 

critérios de escolha, dos seis livros escolhidos em 2015, cinco continuaram a fazer 

parte do universo de escolha das escolas em 2018.  

Em sua narrativa, Val demonstra como o livro didático tornou-se uma 

ferramenta de defesa para o professor, na medida em que o conceito que ela trabalha 

em sala de aula se vincula ao que aparece escrito no livro. Ou seja, a professora utiliza 

o livro como um elemento que “resolve” um problema oriundo da prática. O retorno ao 

livro, portanto, torna-se uma prática recorrente, uma constante. Deste modo, os 

professores mobilizam os discursos construídos por grupos disciplinares no momento 

elaboração da política para estabilizar suas próprias práticas (táticas), criando um 

vínculo tácito entre a aula e o livro didático. 
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Este cenário se torna ainda mais instigador quando lembramos que nas 

narrativas as três professoras relatam a intensificação dos debates nos últimos 

tempos para a Sociologia. Val, Bia e Lia reforçam – mesmo sem concordar 

exatamente a periodicidade – o aumento da participação dos estudantes nas aulas. A 

produção da comunidade disciplinar no subsistema do conteúdo subsidia, sendo 

assim, a prática das professoras. 

Assim segue o Currículo Mínimo, o qual surge como uma tradição inventada 

para o subsistema da prática, ao estabilizar os “conteúdos mínimos” da disciplina. 

Ainda que nas narrativas as professoras rechacem a utilização literal do currículo, seu 

papel como “guia” merece destaque na carreira das três docentes. Por isso, tal como 

Goodson (2012) fez de modo geral, e como Souza (2017) entendeu ao analisar a 

construção do currículo mínimo de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro, 

percebemos esta política como uma invenção de tradição.  

Sendo assim, não surpreende que Val, uma professora que iniciou sua 

trajetória na década de 90 e, portanto, se socializou na profissão sem este guia 

curricular, conceba esta política como um elemento desorganizador da disciplina. A 

professora critica o documento ao lembrar que ele juntou conceitos de quadros 

teóricos completamente distintos. Porém, conforme nos lembra Hobsbawn e Ranger 

(1997) uma tradição inventada pode apresentar inconsistências quando a expomos a 

luz de argumento pragmáticos, sejam eles de natureza pedagógicas, utilitárias ou 

acadêmicas. Então, não é seu caráter racional, ou sua aplicabilidade que lhe 

fundamenta.  

Com o Currículo Mínimo como referência as professoras destacam os 

conteúdos trabalhados nos anos do Ensino Médio, conforme o quadro abaixo: 

 

Professora 
Séries do Ensino Médio 

1º ano 2º ano 3º ano 

Bia 

Introdução à Sociologia; 

Indivíduo e sociedade e 

Cultura 

Cidadania, 

Movimentos 

Sociais, Direitos 

humanos 

Estado, trabalho e 

formas de governo. 

Lia 
Preconceito, Cultura e 

discriminação 

Trabalho, 

Desigualdade 

social e Cidadania. 

Estado e Sistema 

Eleitoral. 

Val Cultura Trabalho Estado e poder. 
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Quadro 3 Professoras entrevistadas e conteúdos ministrados nos anos do Ensino Médio 

 

Mesmo considerando a amplitude dos conceitos destacados pelas professoras, 

e a dificuldade de se apreendê-los exatamente numa entrevista, parece nítido que 

existe um fio condutor que imprime coesão as práticas das professoras. Portanto, para 

além das contradições evidenciadas nas narrativas, o currículo mínimo aparece como 

uma tradição inventada no subsistema da prática pois ele transmite continuamente 

valores, ideias e comportamentos. Mesmo que a narrativa da Bia indique outras 

contradições pedagógicas para o cumprimento dos conteúdos22, ano após ano, as 

professoras lidam repetidamente com este guia curricular. 

Então, apesar da diversidade de identidades de professores de Sociologia, 

relatados por Bia, tanto o PNLD quanto o Currículo Mínimo agem criando zonas de 

consensos. Neste cenário, as tradições inventadas, para as professoras 

entrevistadas, produzem também uma linguagem compartilhada entre os distintos 

grupos da comunidade disciplinar, e, também, outros grupos externos. 

De fato, dado o caráter híbrido de cada documento, não conseguimos 

estabelecer nas narrativas uma interpretação única destas políticas curriculares de 

forma a caracterizarmos uma forma hegemônica no processo de recontextualização 

das professoras. O caráter híbrido dos documentos curriculares, de acordo com Lopes 

(2005), indica a dificuldade em estabelecer um viés único como característica da 

política curricular no Brasil. Por isso, a definição de linguagem compartilhada não 

deseja limitar a experiência singular de cada narrativa das professoras. Haja vista que 

as próprias professoras entendem o Currículo Mínimo como apenas uma referência, 

admitindo a sua transformação no contexto de sala de aula. 

O que queremos chamar a atenção é que, a partir das narrativas, observamos 

que estas políticas aparecem como um território comum: habitado, explorado, e 

transformado pelas professoras. E este terreno comum instituído pelas tradições 

inventadas em outros subsistemas se torna terreno fértil para a criatividade dentro da 

própria prática docente.  

Entendemos, portanto, que as narrativas investigadas indicam que estes 

territórios criaram possibilidades para a invenção de tradições no interior da própria 

escola. É desta forma que percebemos as iniciativas com a da Lia pela “Mostras de 

Cultura Negra” do Liceu, ou a recente participação da Bia no Projeto Integrado. Estes 

                                                             
22 A professora Bia aponta a contradição de que o currículo mínimo deveria ser chamado de “máximo”. 
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eventos escolares reforçam as tradições inventadas em cada escola, estabelecendo 

um vínculo contínuo com o passado, com a história da disciplina em cada ambiente 

escolar. É potente observar Lia narrando como a Mostra de Cultura Negra surgiu a 

partir de inquietações dos próprios estudantes, como um movimento pequeno que 

hoje integra e faz parte do calendário da escola. Ou como Bia, se integrou num projeto 

em conjunto com outros professores para pensar a Arte Urbana e os espaços da 

cidade pelos quais os próprios alunos passavam em seus caminhos rotineiros. 

Do mesmo modo, é interessante pensar na Val se questionando o porquê da 

Sociologia não se integrar às ciências naturais com um projeto para as Feiras de 

Ciências da escola. Muito embora a professora reconheça o fato da Sociologia ser 

uma ciência social com interface com as ciências naturais, e com legitimidade para 

integrar este grupo de disciplinas científicas. Contudo, apesar dessas considerações, 

ela recua por “não se sentir desafiada”. 

Estas histórias sugerem que as iniciativas de invenção de tradições dos 

professores a partir do subsistema da prática narrada pelas professoras privilegiam 

uma perspectiva utilitarista das tradições curriculares conforme conceitua Goodson 

(1997). Ainda que os discursos disciplinares oriundos dos documentos curriculares 

apareçam híbridos, na prática escolar, as professoras inventam tradições com caráter 

utilitário, ou seja, mais adequado à realidade dos estudantes.  

Notemos ainda que este processo de inventar tradições por parte das 

professoras cria pontes com agentes externos à disciplina, na medida em que é 

recorrente a aparição de “pessoas de fora” para estes eventos. Sejam elas 

participantes de movimentos sociais, ou mesmo, professores de outras disciplinas. 

Este movimento se assemelha ao que Goodson descreve como a constante busca de 

apoio de agentes externos, na construção social do currículo. 

Desta forma, percebemos como ocorre o processo de invenção de tradições 

em nossas narrativas. O estabelecimento de zonas de consenso pela comunidade 

disciplinar em outros subsistemas do currículo, produz práticas mais estáveis e coesas 

para os docentes, os quais a partir destas, inventam tradições para a Sociologia no 

interior do subsistema da prática. Estabelecendo um vínculo com o passado, e 

produzindo uma história para a sociologia dentro de cada ambiente escolar. 
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7.3. RETÓRICA EM DEFESA DA DISCIPLINA 

A comunidade disciplinar, de acordo com Goodson, deve produzir retóricas que 

legitimem a defesa, angariando apoio constante de grupos externos à disciplina. Nas 

narrativas, as professoras admitem a impossibilidade de ser professor de Sociologia 

e de não ter uma atuação política favorável à presença da disciplina na educação 

básica. Sua condição instável no currículo, mobiliza as professoras para exercerem e 

ocuparem espaços em favor da Sociologia. Estes espaços aparecem numa conversa 

rotineira com seus pares, como relatou Val, ou em espaços de movimento de greve 

ou de lutas específicas, tal qual a do Fórum dos professores de Filosofia e Sociologia. 

No quadro abaixo retomamos em síntese os principais argumentos em defesa 

da disciplina relatados pelas professoras: 

 

Professora Argumento de defesa 

Val Desconstrução do senso comum e formação para a Cidadania. 

Bia Desnaturalização do mundo e desconstrução do senso comum. 

Lia 
Desnaturalização e Estranhamento para a formação do 

estudante. 

Quadro 4 Argumento em defesa da disciplina dos entrevistados 

 

Com efeito, a leitura dos argumentos indica a potência de circulação dos 

conceitos de “estranhamento e desnaturalização do mundo” construídos nas OCNEM. 

Embora admitam uma perspectiva mais acadêmica, mais ligado à ciência, os 

documentos, conforme já analisamos, fomentam a criatividade dos professores, sem 

tentar restringir a prática docente. Por isso, nas narrativas que produzimos, 

observamos os conceitos de estranhamento e naturalização sendo mobilizados para 

uma perspectiva mais utilitarista do currículo. Estas chaves teóricas fundamentam as 

retóricas que as professoras constroem com um ponto de vista sempre aproximado 

de uma realidade do estudante.  

Mesmo a desconstrução do senso comum, a qual poderia estar vinculada a 

uma concepção de Sociologia mais acadêmica similar a dos formuladores dos 

primeiros manuais (MEUCCI, 2000), assume um tom predominantemente utilitário ao 

analisarmos mais afundo as práticas da professora Val. Durante sua entrevista, a 

professora relata a importância dos sábados letivos onde, de forma interdisciplinar, 

havia atividades representantes de movimentos sociais do entorno da escola. Neste 
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momento, a professora afirma que percebe o sentido da Sociologia na escola, na 

desnaturalização do senso comum presente na realidade dos próprios estudantes, ou 

nas palavras da professora, “era um momento em que as pessoas viam a escola mais 

próximo a delas”. 

Deste modo, o exame das narrativas sugere que os argumentos em defesa da 

sociologia das professoras entrevistadas indicam uma aproximação com as tradições 

utilitaristas do currículo destacadas por Goodson. Neste mesmo sentido, observamos 

que as retóricas das docentes contêm majoritariamente elementos ideias e morais. 

Goodson destaca que as retóricas mais bem-sucedidas são aquelas que fundem 

elementos morais, ideias e materiais (GOODSON, 1997). O estranhar e desnaturalizar 

o mundo, a formação para a cidadania e a desconstrução do senso comum articulam 

concepções morais e ideias de papel da disciplina, de professor e, num sentido geral, 

da escola. No entanto, não conseguimos perceber perspectivas materiais na defesa 

da disciplina pelas professoras.  

Este resultado da pesquisa corrobora com as hipóteses postuladas por Sarandy 

(2012) acerca do desenvolvimento histórico das ciências sociais no Brasil. Para o 

autor, as ciências sociais se desenvolveram como uma disciplina insulada 

(SARANDY, 2012), ou seja, como uma “ilha”. O autor afirma que a expansão e 

institucionalização dos programas de pós-graduação ciências sociais no Brasil 

ocorreram durante o Regime Militar, o qual afastou estes pesquisadores dos grupos 

decisórios no país. É neste sentido que compreendemos que a ausência de elementos 

materiais nas retóricas em defesa da disciplina das narrativas deste trabalho pode 

estar associada à condição insular de desenvolvimento das ciências sociais no país. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante toda pesquisa procuramos estabelecer uma interpretação que 

superasse a dicotomia entre estrutura e agência, que de alguma forma compreende-

se o contexto no qual se desenvolve a Sociologia, valorizando a criatividade, e a luta 

dos professores desta disciplina. Desde o início, o trabalho dos professores, e 

especificamente, dos professores de Sociologia, mobilizaram as paixões e indagações 

deste estudo. Neste sentido, tínhamos como objetivo perceber a relação dos 

professores com a construção social do currículo. Portanto, uma premissa deste 

trabalho entendia que não era possível “ser professor e só dar aula”. 

Destarte, o conceito de comunidade disciplinar parecia potente para ajustar 

nosso olhar para compreender que a história de uma disciplina escolar também 

aparece definida por indivíduos ou grupos disciplinares, que lutam em busca de 

recursos, status e territórios. Estes sujeitos inventam tradições, e constroem retóricas 

para conquistar apoio de grupos externos. Ou, para relembrar as colaborações de 

Sacristán (SACRISTÁN, 2000), os grupos disciplinares atuam pelos subsistemas do 

currículo e constroem discursos que legitimam, práticas institucionalizada as quais 

aparecem mobilizadas pelos professores no subsistema da prática. O currículo, deste 

modo, significa uma práxis construída socialmente. Coube a este trabalho, examinar 

esta dinâmica a partir da prática de professores. 

Reconhecemos a complexidade de traçar estratégias teórico-metodológicas 

que privilegiem esta complexa interação entre um contexto global e outro local. Entre 

uma narrativa singular de professores e da própria trama que envolve o 

desenvolvimento histórico de uma disciplina escolar. Estas estratégias aparecem 

como um desafio para autores que trabalham com a perspectiva de construção social 

do currículo  (COSTA; LOPES, 2016; GOODSON, 2012). E também pelos 

pesquisadores que constroem suas análises a partir de narrativas e histórias de vida 

(BUENO, 2002; DELORY-MOMBERGER, 2012).  

Com efeito, as concepções teórico-metodológicas deste estudo podem ser 

apuradas com tanto com o adensamento do entendimento teórico, quanto com o 

aprofundamento da própria pesquisa empírica. Ao fim da pesquisa, percebemos que 

o processo de hipercontextualização, ou a investigação da atuação da comunidade 

disciplinar poderia ser ampliada na medida em que contatássemos os sujeitos que 

participaram das políticas analisadas, por meio de entrevistas, por exemplo. Ou, 
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notamos que as “redes” estabelecidas pelos professores com os outros subsistemas 

merecem também investigações que privilegiem um olhar mais aproximado, abertas 

à outras estratégias metodológicas como a etnografia. 

Na trajetória desta pesquisa, entendemos como positivo que o final do trabalho 

suscite dúvidas para além das certezas. Desde as reflexões metodológicas, 

anunciávamos que este trabalho estava vinculado a uma corrente que pretende 

inspirar mais do que definir. Parafraseando, Boaventura de Sousa Santos, o esforço 

intelectual aqui realizado é válido na medida em que ele consegue transcender para 

outros contextos (SOUSA SANTOS, 2005). O propósito consistia em contribuir com o 

entendimento cumulativo dos diversos contextos que envolvem a permanência, 

defesa, promoção de uma disciplina escolar. 

E neste sentido, trouxemos a reflexão sobre as narrativas de três professoras 

de Sociologia do Estado, com a carreira iniciada em tempos e lugares distintos, para 

refletir como as professoras mobilizam as retóricas e tradições geradas em 

subsistemas exteriores à escola. A análise se concentrou em observar a dinâmica da 

comunidade disciplinar a partir de três perspectivas: da disputa por recursos, status e 

territórios; da invenção de tradições; e da construção de uma retórica em defesa da 

disciplina. 

Durante o estudo das disputas por recursos, status e territórios procuramos 

compreender a partir da análise das narrativas como história do retorno da 

obrigatoriedade nacional Sociologia ao ensino médio afetou a carreira das docentes, 

transformando a estrutura da disciplina no Estado. A investigação da trajetória 

profissional das professoras nos faz imaginar que o processo de estabilização da 

sociologia no estado do Rio de Janeiro passou por fases: seja uma primeira fase, 

acompanhada na carreira da Val, de um esquecimento estável, de 1998 a 2008, onde 

a disciplina existe no currículo mas com pouco espaço para o fortalecimento e o 

estabelecimento de redes dentro da comunidade disciplinar, no entanto, ela está 

acomodada ao currículo a partir da própria ausência de disputas por território, 

recursos e status. Na segunda fase, a partir da promulgação de 2008, a Sociologia 

atravessa uma fase de transição, com as condições de trabalho diminuídas no Estado 

do Rio de Janeiro, mas por outro lado, com um fortalecimento da comunidade 

disciplinar e das redes entre os subsistemas que compõem o currículo: a sociologia 

apareceu no PNLD, nas OCNEM, na política de currículo mínimo, com demandas nas 

greves do estado, nas ocupações estudantis, o aumento da produção acadêmica.  
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A solidez da comunidade disciplinar, dos discursos produzidos nos subsistemas 

de produção didática, de ordenação, de criação de conteúdos subsidiou a prática das 

professoras, fornecendo recursos para a invenção de tradições e produção e 

atualização das retóricas em defesa da disciplina. Assim percebemos as Mostras de 

Cultura, Projetos Integradores, Debates com Movimentos Sociais, promovidos pelas 

professoras que acabam ocupando um lugar tradicional nas escolas. 

Apesar disso, não foi possível identificar através das narrativas construídas, 

retóricas que se articulem com elementos materiais em defesa da disciplina, as 

retóricas e tradições desenvolvidas no interior do subsistema da prática sugerem uma 

afinidade com as tradições utilitárias do currículo fundindo elementos ideias e morais 

para fundamentar o papel do professor, da disciplina e da própria escola. Este pode 

ser um caminho importante para o fortalecimento da comunidade disciplinar: traçar 

investigações que possam surpreender elementos materiais mais ligados às tradições 

acadêmicas do currículo para a Sociologia escolar. Acreditamos, como Goodson 

(1997), que a diversidade e articulação destes valores auxiliam e desenvolvem a 

circulação das retóricas em defesa da disciplina na conquista de apoio de grupos 

externos. 

Não obstante, de acordo com as narrativas, percebemos a disciplina numa 

terceira fase, onde a comunidade disciplinar aparece, com efeito, mais consolidada, 

na forma de associações e espaços tradicionalmente ocupados pelos professores de 

sociologia, e com suas retóricas se associando e subsidiando a prática das 

professoras entrevistadas. Isso não quer dizer que a Sociologia adquiriu uma condição 

estável, de “monólito mitificado”. A presença ou ausência de uma disciplina no 

currículo é fruto de uma construção social do currículo (GOODSON, 1997, 2012). 

Desta forma, de fato não é possível “ser professor e só dar aula”. Procuramos ao longo 

de todo o trabalho recusar a passividade e valorizar a criatividade docente. Os 

professores aparecem diretamente como sujeitos de suas histórias e da própria 

Sociologia escolar. 
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