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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo compreender como os componentes 

curriculares de Sociologia são construídos em um Colégio de Aplicação. Modelo de 

escola vinculada às universidades, estas instituições gozam de autonomia pedagógica, 

incentivo à pesquisa e liberdade para experimentações didáticas e na formação docente e, 

como tais, constroem seus próprios modelos curriculares. Sendo assim, analisou-se 

diários de classe e planos de curso entre os anos de 2010 e 2016 num desses colégios, 

procurando compreender as dificuldades encontradas para a construção do currículo, bem 

como os conteúdos, conceitos, métodos e recursos intertextuais realizados pelos 

educadores em sala de aula. 

 

Palavras-chaves: 1. Sociologia. 2. Currículo. 3. Colégio de Aplicação. 4. Ensino de 

Sociologia   
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ABSTRACT 

The present work aims to understand how the curricular components of Sociology 

are built in a Colégio de Aplicação. A model of a school linked to universities, these 

institutions enjoy pedagogical autonomy, research incentives and freedom for didactic 

experiments and teacher training, and as such, construct their own curricular models. 

Thus, class journals and course plans were analyzed between the years of 2010 and 2016 

in one of these schools, trying to understand the difficulties encountered for the 

construction of the curriculum, as well as the contents, concepts, methods and intertextual 

resources carried out by the educators in classroom. 

 

Keys-words: 1. Sociology. 2. Curriculum. 3. Colégio de Aplicação. 4. Sociology 

teaching. 
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1 INTRODUÇÃO: O ENSINO DE SOCIOLOGIA COMO 

UM DIREITO 

Não é novidade que o desenvolvimento do ensino de Sociologia na Educação Básica 

aconteceu de maneira bastante irregular no Brasil, como apontam pesquisadores e as 

próprias Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006a; OLIVEIRA, 

2014). Consolidada há pouco mais de um século como campo científico, e de presença 

reduzida à metade deste tempo na educação, o estudo das Ciências Sociais apresentam-

se cada vez mais importantes, diante da complexidade crescente das relações sociais 

atuais.  

Todavia, sua histórica intermitência na grade escolar1, a dissolução de seus 

conteúdos em outras disciplinas por muito tempo, bem como a natureza da própria 

matéria – em considerar diferentes perspectivas para uma mesma realidade –, revela certa 

desvantagem da Sociologia em relação às outras disciplinas escolares. Em outras 

palavras, a histórica ausência de tradição desta área do conhecimento nas escolas 

dificultou a formação de uma comunidade de professores de Sociologia no Ensino Médio, 

de modo que, ao contrário de outras áreas do conhecimento consideradas canônicas – 

como Língua Portuguesa e Matemática – não existem efetivamente consensos a respeito 

de conteúdos, metodologias, recursos e currículo do curso na Educação Básica2. 

Estas dificuldades são geradas, em parte, pelas próprias características das 

Ciências Sociais que, desde sua fundação, apresentam dificuldades em fazer-se 

reconhecer sua autonomia. De fato, por possuir um objeto de estudo demasiado 

importante e suscetível (diz respeito a toda gente); por aceitar – ainda que por um período 

limitado – proposições inconsistentes desde que sustentadas por uma comunidade 

influente; e por se tratar de uma construção social de lutas intermitentes, a Sociologia 

enfrenta dificuldades em firmar-se como disciplina consistente no que se refere à 

Educação Básica (BOURDIEU, 2004). 

                                                      
1 “Após quase 40 anos, as disciplinas de Filosofia e Sociologia foram novamente incorporadas ao currículo 

do Ensino Médio, em junho de 2008, com a entrada em vigor da Lei nº 11.684. A medida tornou obrigatório 

o ensino das duas disciplinas nas três séries do Ensino Médio. Elas haviam sido banidas do currículo em 

1971 e substituídas por Educação Moral e Cívica” (BRASIL, 2009). 
2 O que não significa que as citadas disciplinas não apresentem divergências quanto aos métodos e aos 

currículos historicamente estabelecidos. 
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Pois, a escola, em seu processo de exclusão social e cultural3, tem colocado 

historicamente no topo as disciplinas mais teóricas, abstratas, formalizadas que exigem 

habilidades “não escolares” que só podem ser adquiridas plenamente “fora da escola”, e 

rebaixa as disciplinas que se aproximam mais da realidade do aluno, que podem ser 

aprendidas através do “esforço” (BOURDIEU & PASSERON, 2008). 

1.1 A contribuição do ensino de Sociologia para a Educação Básica 

A Sociologia é uma tarefa fascinante e ao mesmo tempo desafiadora, na medida em 

que o tema do estudo é o nosso próprio comportamento enquanto seres sociais. Portanto, 

é o estudo da vida social, dos grupos e das sociedades humanas. Justamente, por estas 

nunca cessarem de estruturar-se, reconstruindo-se em vários blocos compostos por seres 

humanos, concordamos com Anthony Giddens (2008:6) que estudar a nós mesmos é a 

mais difícil e complexa tarefa que se pode empreender. 

Por apresentar muitas implicações reflexivas, o estudo das Ciências Sociais nos 

mostra a necessidade de se adotar uma perspectiva mais compreensiva do modo como 

somos e das razões pelas quais agimos. Pensar sociologicamente significa desconfiar do 

que consideramos natural, inevitável, bom ou verdadeiro e compreender que nossas vidas 

são fortemente influenciadas e constituídas por forças históricas e sociais. Assim, a 

Sociologia nos fornece meios para melhorarmos nossa sensibilidade reflexiva, melhor 

controlar o conjunto de circunstâncias sociais e, o mais importante, permite a 

autoconscientização, oportunizando aos grupos possibilidades para alterar as condições 

em que decorrem suas próprias vidas (GIDDENS, 2008:6). 

Nesse sentido, assumindo que o estudo da Sociologia associado a uma prática 

educativa (auto) crítica permite ao educando uma tomada de consciência de sua atuação 

dialógica com a realidade – uma vez que aquele a transforma ao mesmo tempo em que é 

transformado por ela –, entendemos que a educação sociológica se constitui como 

caminho para a afirmação da liberdade, visto que é construtora de uma consciência crítica, 

ciente de que a representação das coisas e dos fatos se dá na existência empírica, através 

de suas relações causais e circunstanciais. Portanto, em acordo com a visão de Paulo 

Freire, o aprendizado deve estar intimamente associado à tomada de consciência da 

                                                      
3 A referida exclusão social e cultural não ocorre apenas através da hierarquização das disciplinas. No caso 

brasileiro, mais especificamente do sistema público de ensino da cidade do Rio de Janeiro, há um circuito 

vicioso alimentado por uma lógica burocrática e pela ausência de regras formais para a seleção de alunos 

que moldam a oferta e limitam as possibilidades de escolha das famílias, promovendo a desigualdade de 

oportunidades escolares de forma bastante severa (Cf. COSTA & KOSLINSKI, 2012). 
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situação real vivida pelo educando, de modo a promover a ideia de liberdade comungada 

à luta concreta dos homens por se libertar (FREIRE, 1967).  

Com efeito, a Sociologia não é apenas um campo intelectual abstrato, mas algo que 

pode ter implicações importantes na vida das pessoas. Se desejamos “uma educação para 

a decisão, para a responsabilidade social e política” (Ibidem: 88), ligada a democratização 

da cultura, no qual os estudantes sejam os próprios agentes construtores do conhecimento, 

defendemos que a Sociologia ocupe um espaço central no contexto escolar. Para tanto, a 

presente pesquisa toma de empréstimo a ideia de “humanização do homem” de Antônio 

Cândido (2004), quando este refere-se à necessidade de democratização do acesso às 

ciências e às artes.   

Em seu ensaio de 1988 “O Direito à Literatura”, o sociólogo e crítico literário 

defendia que o pressuposto dos direitos humanos seria reconhecer que aquilo que é 

indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Se para o autor, negar a 

fruição da literatura seria o mesmo que mutilar a humanidade, podemos estender esta 

percepção para o ensino das Ciências Sociais. Ora, tal como a Literatura, estas disciplinas 

desnaturalizam as realidades tidas como imutáveis e universais, provocando o 

estranhamento destas. Dois fenômenos de suma importância para o desenvolvimento do 

pensamento sociológico e, consequentemente, para a formação da cidadania do indivíduo. 

Justamente, tanto para nós quanto para as publicações oficiais do Ministério da Educação 

sobre o tema4 (BRASIL, 2000, 2006a, 2006b), tratam-se de dois elementos indispensáveis 

para formação humana do homem. Desta maneira, por ser necessário a todos os seres 

humanos, o acesso e o desenvolvimento de um pensamento sociológico é, também, um 

direito humano e deve ser reivindicado. 

1.2 Um estudo de caso: o currículo de Sociologia em um colégio de aplicação do 

Rio de Janeiro 

Partindo, então, de uma perspectiva na qual o ensino de Sociologia é fundamental 

para a formação do estudante da Educação Básica, apresentamos um estudo de caso sobre 

o currículo do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

                                                      
4 BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio - Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

Brasília: MEC, 2000. ________. Orientações Curriculares para o Ensino Médio: volume 3. Ciências 

Humanas e suas tecnologias. Secretaria de Educação Básica - Brasília, 2006a. ________. Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+). Ciências Humanas e 

suas tecnologias. Brasília: MEC, 2006b. 
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doravante CAp5. Esta escola representa uma modalidade de estabelecimento de ensino de 

Educação Básica que mantêm vínculo ou articulação com uma universidade. Em sua 

introdução no Brasil, estes colégios assumiram, primeiramente, a função de servir como 

campo de prática para a formação de professores de ensino secundário e, em um segundo 

momento, incorporaram a experimentação, pesquisa e a renovação pedagógica a suas 

funções neste segmento. 

Justamente, por se tratar de uma escola vinculada a uma universidade pública, 

fundada há sete décadas, com autonomia pedagógica, campo aberto para 

experimentações, com grande prestígio e visibilidade, servindo de modelo para muitos 

outros estabelecimentos educacionais, pretende-se compreender como o currículo de 

Sociologia é construído na referida instituição. Nosso objetivo é refletir, através do estudo 

específico desta unidade escolar – cujo Projeto Político-Pedagógico (PPP) se assume 

humanista – como o ensino de sociologia tem sido e/ou pode ser aplicado na educação 

brasileira. 

Esta reflexão foi estimulada durante o estágio docente obrigatório, realizado 

parcialmente no CAp, quando percebemos que, embora o professor tivesse um plano de 

curso anual estruturado, não havia oficialmente um currículo a ser seguido. Isto chamou 

a atenção pelo fato do colégio gozar de autonomia pedagógica e, desta maneira, estar 

subjugado unicamente às diretrizes e parâmetros estabelecidos pelo Ministério da 

Educação que, como sabemos, são orientações bastante gerais sobre os conteúdos e 

abordagens a serem aplicados em sala de aula. Assim, nos perguntamos por que, ao 

contrário da maior parte das disciplinas, a escola não apresentava um currículo 

formalizado de Sociologia e em que os professores se baseavam para construir suas aulas? 

A fim de responder a estas perguntas, buscamos nos arquivos da escola diários de 

classe utilizados pelos docentes de Sociologia do Colégio de Aplicação entre os anos de 

2010 e 2016. Estes documentos oficiais nos forneceram muitas informações relevantes 

sobre os conteúdos, conceitos, métodos e procedimentos avaliativos empregados pelos 

educadores em sala e, como tal, formaram a base do nosso material de análise. Pedimos 

também aos professores da disciplina seus planos de curso, pois, na falta dos diários, eles 

nos municiaram informações sobre a estruturação do trabalho docente, sobretudo no que 

se refere aos conteúdos curriculares desenvolvidos ao longo do ano letivo. 

                                                      
5 Este mesmo educandário já foi objeto de pesquisa de outros autores. Cf. ABREU (1992); FRANGELLA 

(2002); KAIUCA (2004); MAFRA (2007); MARTINS (2015); ROSA (2017). 
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Sendo assim, o presente trabalho estrutura-se em três capítulos: No primeiro, 

procuraremos apresentar o surgimento dos colégios de aplicação e do nosso objeto de 

estudo, recuperando o histórico da instituição, desde seu momento de fundação até os dias 

de hoje e mostraremos como se configura o ensino de Sociologia na escola ao longo de 

sua história; no segundo capítulo, iremos iniciar a análise dos documentos selecionados, 

apresentando os conteúdos, temas e autores trabalhados no nono ano do Ensino 

Fundamental entre 2010 e 2016; e finalmente, no último capítulo, concluiremos a análise 

dos dados referentes ao primeiro ano do Ensino Médio, procurando responder às questões 

levantadas. 
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2 A PROPOSTA DE EXPERIMENTAÇÃO E FORMAÇÃO 

DOCENTE DOS COLÉGIOS DE APLICAÇÃO 

No contexto das transformações sociais ocorridas no Brasil a partir dos anos de 1930, 

especialmente no concernente à transição da matriz produtiva agrária para a industrial, o 

cenário educacional brasileiro, de caráter historicamente elitista, passou a ser 

questionado. Se antes, na estrutura oligárquica, as necessidades de instrução não eram 

sentidas, nem pela população, tampouco pelos poderes constituídos, o processo de 

industrialização desenvolvido pelo Governo Vargas modificou o quadro das aspirações 

sociais, em matéria de educação e, em função disso, a ação do próprio estado 

(FRANGELLA, 2000). 

Os crescentes processos de urbanização e industrialização, aliados ao desejo de um 

país modernizado levaram à reforma do sistema educacional brasileiro. Tornou-se 

necessário uma escola de melhor nível e que atendesse a uma parcela maior da população. 

Consequentemente, urgiu também a melhora na formação e profissionalização dos 

professores. Assim, influenciado pelos intelectuais norte-americanos John Dewey6 e 

William Kilpatrick7, coube ao movimento escolanovista, cuja maior figura era Anísio 

Teixeira, a renovação da estrutura educacional nacional.  

2.1 O movimento reformador da Escola Nova. 

O grupo de intelectuais da Escola Nova entendia não haver outra prioridade, senão 

a educação, a ser encarada dentre os problemas da sociedade brasileira, pois a não 

escolarização da população representava o maior entrave à modernização do país. Para 

eles, caberia ao Estado, e não às instituições eclesiásticas ou à iniciativa privada, uma 

ação incisiva em favor da escola pública, gratuita e laica. 

                                                      
6 John Dewey foi um filósofo e pedagogo norte-americano do início do século XX que acreditava que a 

educação não deveria se restringir à transmissão de conhecimentos acabados, mas integrar os saberes e as 

habilidades adquiridos pelos estudantes às sus próprias vidas. Desenvolveu duas escolas-laboratórios, em 

Chicago e Nova Iorque, onde pôs em prática suas ideias de educação democrática centrada no 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio e espírito crítico do aluno (JOHN DEWEY, 2019). 
7 William Kilpatrick também foi um pedagogo norte-americano cujo projeto educacional organizava o 

currículo e as atividades de sala de aula em torno de temas centrais. Ele entendia que as crianças deveriam 

elas mesmas decidirem seus estudos de acordo com seus interesses, além de serem permitidas explorar o 

os espaços, experienciando seus próprios aprendizados através dos sentidos naturais (WILLIAM 

KILPATRICK, 2019). 
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Na constituição de um discurso renovador da educação brasileira, o movimento 

escolanovista produziu enunciados e desenhou alterações no modelo escolar que 

desqualificavam aspectos da cultura considerada tradicional em voga nas escolas. A 

escola renovada pretendia a incorporação de toda a população infantil, servindo de base 

para à disseminação de valores e normas sociais em sintonia com a sociedade moderna, 

constituída a partir das ideias de trabalho produtivo e eficiente, da velocidade das 

transformações, da interiorização de normas de comportamentos otimizados em termos 

de tempo e movimento e da valorização da perspectiva da psicologia experimental na 

interpretação científica do humano (VIDAL, 2000: 498). 

Justamente, todo esse movimento inicia-se durante a reforma implementada por 

Anísio Teixeira no Distrito Federal, expresso tão logo com a criação, em 1932, do 

Instituto de Educação do Rio de Janeiro, como um laboratório de formação de professores 

(FRANGELLA, 2000). Teixeira acreditava ser imperioso à transformação da sociedade 

o acompanhamento de uma transformação no sistema educacional, pois esta serviria de 

base para a sustentação daquela, assim como ponto de apoio para sua projeção. Em suma, 

para os escolanovistas, o desenvolvimento da sociedade aconteceria a partir do progresso 

do conhecimento científico, propiciado pela disseminação do método experimental e no 

investimento na ideia de democracia da educação como forma moral fundamental (LIMA, 

2011). 

As proposições preconizadas pela “Pedagogia Nova” consideravam os aspectos 

psicopedagógicos e a sociologia da educação, direcionando o aluno para o centro da ação 

pedagógica. Deste jeito, a proposta enfatizava: a motivação, uma vez que a aprendizagem 

real e funcional deveria estar ligada ao interesse real da criança. Enfatizava também o 

estudo empírico do ambiente, já que se entendia a realidade concreta como produtora de 

experiências, e a socialização – necessidade primária do ser humano – focada no 

desenvolvimento da autonomia em oposição ao autoritarismo do relacionamento escolar. 

Em resumo, Anísio Teixeira e os escolanovistas investiam na democratização do ensino, 

na educação humana e na formação equilibrada das oportunidades sociais. Para tanto, 

defendiam ser fundamental que o Estado assegurasse a garantia do direito à educação de 

todos os cidadãos (FRANGELLA, 2000; LIMA, 2011). 

Como resultado do contexto sociopolítico de intenso movimento de reordenação 

do país e da efervescente discussão em torno da Educação Básica, foram assinadas duas 

importantes leis na década de 1940 que definiram os contornos para o tema até a 

aprovação da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1961. Primeiramente, 
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o ministro da educação de Vargas, Gustavo Capanema, publicou o decreto-lei nº 4244, 

de 9 de abril de 1942, que definia as bases pedagógicas e morais para o Ensino Secundário 

(Lei Orgânica do Ensino Secundário, também conhecida como Reforma Capanema). 

Naquele momento, o Ministério da Educação e Saúde instituía para o segundo 

segmento do sistema de ensino um ciclo inicial de quatro anos, denominado ginasial, e 

um segundo ciclo de três anos, podendo ser o curso clássico (voltado às humanidades) ou 

científico (com maior ênfase nas ciências exatas). Outros elementos relevantes do 

pensamento escolanovista presentes na lei orgânica seriam a instalação de setores de 

orientação educacional em todos os estabelecimentos escolares – cuja função seria 

cooperar para o encaminhamento profissional dos estudantes e para a boa execução do 

serviço dos docentes –; e a exigência de concurso para admissão dos professores, bem 

como de formações de nível superior destes profissionais. (BRASIL, 1942; GUSTAVO, 

2019). 

Outro direcionamento relevante no tocante à educação seria o decreto-lei nº 9053, 

de 12 de março de 1946, assinado pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra, que instituía 

a obrigatoriedade de criação de ginásios de aplicação em todas as Faculdades de Filosofia 

federais, destinados à prática docente dos alunos matriculados no curso de Didática por 

todo o país. Caberia, então, aos catedráticos de Didática Geral das instituições públicas 

de ensino superior a responsabilidade de se formar escolas referenciais na formação 

docente, na experimentação de novas orientações técnicas e metodológicas e na pesquisa 

em educação (BRASIL, 1946; FRANGELLA, 2000). 

2.2 Os Colégios de Aplicação das universidades públicas do Brasil. 

Os colégios de aplicação são uma modalidade de ensino de educação básica que 

mantêm vínculos com as universidades e, como tais, integram o sistema federal de ensino, 

gozando das prerrogativas estabelecidas pela autonomia universitária, de acordo com a 

Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1988; 

2005). Pode-se afirmar que a tríade básica de um colégio de aplicação é o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Por isso mesmo, os CAp’s funcionam como um espaço privilegiado 

de articulação dessas diretrizes na área de formação inicial e continuada de professores, 

conforme aponta o projeto político pedagógico do Colégio de Aplicação da UFRJ 

(UNIVERSIDADE, [s/d]). 
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Criados a partir do governo Dutra (1946-1951), estas instituições assumiram 

primeiramente a função de servir como campo de prática para a formação de professores 

de ensino secundário e, em segundo momento, incorporaram a experimentação, pesquisa 

e a renovação pedagógica a suas funções neste segmento de ensino (MARTINS, 2015). 

São, portanto, instituições criadas para a melhoria da formação dos docentes. Uma 

conquista do grupo renovador, em meio às reformas empreendidas na década de 1940. 

De acordo com levantamento realizado por Martins (2015), existem 19 colégios 

de aplicação ou semelhantes8 vinculados às universidades públicas do país. O estado do 

Rio de Janeiro é privilegiado neste sentido, ao possuir três deles: dois federais e um 

estadual9. Estes colégios de aplicação são avaliados como escolas de excelência no Brasil, 

por possuírem mais investimentos em infraestrutura, estímulo ao ensino e à pesquisa de 

novas práticas pedagógicas, estágio e formação de professores, salários acima da média 

e bom desempenho dos estudantes quando avaliados nacionalmente. Em suma, unidades 

escolares únicas que – cada uma em seu contexto – dão forma a um cenário diversificado 

de condições para a melhoria dos processos de aprendizagens (SCAPATÍCIO & 

SANTOMAURO, 2012). 

Justamente, a proposta pedagógica do Colégio de Aplicação da UFRJ – o mais 

antigo dos três –, preconizava desde sua criação, em 1948, uma educação de elite para o 

Distrito Federal, com sólida consistência intelectual e moral. Na vanguarda do 

desenvolvimento educacional brasileiro, o antigo Colégio de Aplicação da Faculdade 

Nacional de Filosofia/FNFi foi apenas um dos vários colégios de todo o país que 

desenvolveram classes secundárias experimentais desde sua criação.  

Conforme análise realizada por Martins (2015) a partir dos Projetos Políticos-

Pedagógicos dos colégios de aplicação, este modelo de estabelecimento de ensino – cuja 

interface entre a educação básica e universidade assume perspectivas e funções diversas 

que ultrapassam os estágios de Prática de Ensino – desenvolve pesquisas e práticas 

                                                      
8 Embora apresentem propostas de natureza semelhante aos colégios de aplicação, encontramos instituições 

vinculadas às universidades com outras nomenclaturas como Escola de Educação Básica, Escola de 

Aplicação, Instituto de Aplicação, Colégio Universitário e, mesmo, Núcleo de Educação Infantil, para as 

instituições voltadas apenas para este segmento da Educação Básica. 
9 O estado do Rio de Janeiro, sobretudo a capital, apresenta inúmeras instituições de Ensino Básico federais, 

inclusive com vinculação a universidade pública, além das mencionadas. É o caso do Colégio Técnico da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CTUR). No entanto, esta não é uma escola considerada de 

aplicação, e sim, uma escola técnica vinculada à uma universidade federal. Assim, é integrante da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, junto 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET), da Universidade Tecnológica do Paraná e do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro 

(BRASIL, 2008). 
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pedagógicas articuladoras de projetos de extensão entre Ensino Médio e Superior, com 

escolas da comunidade e mesmo com a comunidade interna às universidades. 

2.3 A formação do Colégio de Aplicação da UFRJ 

O Colégio de Aplicação alvo de nosso estudo foi fundado em 1948, na cidade do 

Rio de Janeiro – centro político e cultural do país. Primeiro Colégio de Aplicação do 

Brasil, tem sua trajetória associada à história da universidade brasileira, uma vez que sua 

formação ocorreu sob administração da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), da 

Universidade do Brasil – atual Universidade Federal do Rio de Janeiro – instituição 

referencial do projeto educacional escolanovista e do próprio projeto universitário do 

Estado Novo.  

Conforme o grupo renovador propunha, os objetivos do Colégio de Demonstração 

– posteriormente de Aplicação – quando de sua fundação em 1938, eram “preparar 

trabalhadores intelectuais para o exercício das atividades culturais; preparar candidatos 

ao magistério no ensino secundário e Normal; e realizar pesquisas nas suas respectivas 

áreas” (MARTINS, 2015: 4). Sendo assim, percebemos que os ideais da Escola Nova não 

só influenciam a criação do CAp, mas fundamentam sua filosofia pedagógica, sua lógica 

e metodologias de ensino, a prática docente de seus professores e, como consequência 

última, a identidade discente do Colégio (ROSA, 2017:72). 

Em poucos anos de funcionamento, o CAp – colégio fundado para ser referência 

nacional para a educação de Ensino Secundário – passou a ser considerado um dos 

melhores educandários do país. Impressão esta, corroborada especialmente pelo grande 

número de aprovações em vestibulares. Com efeito, a proposta pedagógica deste colégio 

preconizava uma educação composta de professores com boa formação, cujo conjunto de 

teoria e prática adquirida, associada à vinculação universitária, seria expandido para os 

demais educandários do país. A instituição seria também formadora de alunos com sólida 

consistência moral e intelectual que, em seus futuros postos de trabalho, contribuiriam 

para a resolução dos inúmeros problemas nacionais. Ou seja, toda esta orientação 

pedagógica da escola a situava numa linha de vanguarda que a posicionava de forma 

distinta no espaço educacional da capital federal e no espaço social mais amplo 

(MARTINS, 2015; FRANGELLA, 2000). 

Segundo Martins (2015), o prestígio do CAp remonta a um período em que sua 

filosofia fundamental consista na formação de uma 
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elite intelectual que contribuiria para a transformação da sociedade brasileira, 

adequando-a aos novos tempos de expansão das forças produtivas sob o 

capitalismo. As características do ensino nesta perspectiva pedagógica 

parecem dignificar a escola, estabelecendo seu diferencial: alto nível 

intelectual docente e discente, proximidade de classe entre professores e 

alunos, postura crítica em sala de aula, acesso à cultura, estudo dos problemas 

sociais da atualidade sob o princípio da atividade e do desenvolvimento da 

iniciativa, liderança e responsabilidade... (2015: 70) 

 

Nesse sentido, o Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia/FNFi 

seria um espaço privilegiado de construção de capital cultural e de disposições, 

comportamentos, formas de pensar e agir, em consonância com a cultura tida como 

“legítima” e valorizada por uma elite intelectual que se forma no sistema educacional 

nacional. No entanto, para além de uma escola universitária de excelência acadêmica, 

outra característica que historicamente destaca o caráter singular do CAp diz respeito aos 

seus pilares ideológicos: a valorização e transmissão de cultura geral, com ênfase na 

formação humanística; a utilização de uma metodologia ativa; e a carga horária ampliada, 

através da incorporação de novas práticas educativas, como informa o seu PPP 

(UNIVERSIDADE, [s/d]). 

Justamente, não apenas da formação discente se sustenta o CAp. Desde sua 

origem, a escola manteve um desenho pedagógico voltado para a formação de jovens 

docentes. Com efeito, segundo seu PPP (Ibidem), há pelo menos três décadas o CAp 

incorpora projetos de pesquisa e extensão cujos objetivos são a produção de materiais 

didáticos, implementação de novas metodologias e práticas pedagógicas, e, sobretudo, 

intervenções cada vez mais abrangentes na área de formação de professores. Desta forma, 

a escola se vê como um espaço onde a experimentação por parte do seu corpo docente e 

dos alunos licenciandos promove, através do aprendizado de conhecimentos relevantes 

aliado a um pensamento crítico e responsável, a formação de indivíduos comprometidos 

com sua cidadania. 

Para tanto, o CAp estrutura-se em alguns princípios básicos: a) construção de um 

ambiente acadêmico e administrativo eficiente para a formação inicial de novos 

professores; b) criação de um ambiente pedagógico que garanta ao educando o diálogo 

com o diversificado acervo cultural da humanidade, respeitando a diversidade e 

cultivando os valores éticos necessários ao convívio social e político; c) currículo da 

Educação Básica diversificado que valorize todas as áreas do conhecimento, traduzido 

em uma grade disciplinar diversificada para a formação de um educando capaz de 

enfrentar os desafios da sociedade contemporânea; d) desenvolvimento de ações 
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pedagógicas que valorizem o trabalho coletivo dos alunos e sua independência crítica e 

autonomia propositiva, incentivando ao pensamento crítico e à liberdade, bem como o 

respeito aos valores humanos universais e a uma hierarquia baseada no respeito; e) 

desenvolvimento de ações pedagógicas que permitam a recuperação permanente do 

desempenho escolar do aluno; e f) acompanhamento da trajetória do educando em seu 

desenvolvimento individual e em sua interação com o grupo de modo a oferecer as 

condições pedagógicas para a construção de um indivíduo autônomo e capaz de enfrentar 

os desafios da sociedade contemporânea (UNIVERSIDADE, [s/d]: 2-3).  

Assim, conforme aponta pesquisa realizada por Rosa (2017) e o próprio PPP do 

CAp, a formação questionadora do aluno é desde sempre um dos pilares da identidade do 

indivíduo capiano. Se por um lado o contexto político e social do país transformou-se 

desde a criação do colégio – há 70 anos – e o acesso à instituição se democratiza, 

garantindo a presença – ainda que minoritária – de um público diversificado do ponto de 

vista da origem social; por outro lado as relações ativas entre docentes e discentes têm 

resistido ao tempo. Elas demandam dos mesmos um elevado grau de reflexão acerca dos 

conteúdos disciplinares que os inserem em questões tão importantes quanto profundas, 

envolvendo os alunos, engajando-os e instrumentalizando-os a fazerem eles próprios, 

misturando princípios de uma educação notadamente tradicional e, ao mesmo tempo, 

libertadora. 

Nesse sentido, atentando-se para a intermitência histórica da disciplina de 

Sociologia na educação brasileira e no próprio CAp, nos perguntamos qual terá sido a 

contribuição da Sociologia para a construção de um ambiente escolar reconhecidamente 

crítico, contra hegemônico e questionador? Certamente, pensar a construção do currículo 

de Sociologia esbarra na própria luta pela constituição da disciplina dentro da instituição 

e na Educação Básica, de modo geral. 

 

2.4 O ensino de Sociologia no Colégio de Aplicação da UFRJ 

Com efeito, a oscilação do ensino de Sociologia no CAp provocou uma situação de 

desconforto na grade curricular que persiste até os dias de hoje. Ao contrário do que 

regulamentava a Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008, que institui Filosofia e Sociologia 

como disciplinas obrigatórias em todas as séries do Ensino Médio, o Colégio de 

Aplicação oferece ao seu corpo discente um único tempo semanal para o nono ano do 
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Ensino Fundamental e um tempo para o primeiro ano do Ensino Médio. A despeito de 

gozar da mesma autonomia universitária que a instituição federal a que está vinculado – 

o que, portanto, lhe confere a prerrogativa de ser um campo experimental e de formação 

na prática do ensino e da educação –, o CAp é regulado pelo Ministério da Educação e, 

como tal, deve seguir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2005) 

que estabelece a obrigatoriedade do ensino das duas disciplinas em todas as séries do 

Ensino Médio. 

Justamente, em função das mudanças curriculares ocasionadas pelas diferentes leis 

de diretrizes e bases da educação ao longo dos últimos 70 anos, o desenho curricular do 

CAp acabou disponibilizando pouco espaço para o ensino de Sociologia, ora dissolvido 

na disciplina de Estudos Sociais, ora nas disciplinas de Educação Moral e Cívica (EMC) 

e Organização Social e Política Brasileira (OSPB). Vale lembrar que em 1968, no auge 

do totalitarismo promovido pelo governo militar (1964-1985), foi aprovado o Decreto-

Lei nº869/69, que tornou obrigatório em todos os graus de ensino a disciplina EMC e, 

para o grau médio, a disciplina OSPB. O objetivo desta legislação, na visão de seus 

idealizadores, seria garantir o controle da educação moral e cívica do povo, bem como da 

divulgação e reprodução da ideologia dominante, preenchendo o “vácuo ideológico” 

deixado na mente dos jovens, para que este não fosse tomado pelas ‘insinuações 

materialistas e esquerdistas’” (ZOTTI: [s/d]). 

Conforme pesquisou Rosa (2017), a partir da redemocratização do país e da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, as disciplinas de EMC e OSPB foram 

retiradas do currículo. Desta maneira, a grade curricular do CAp ficou com lacunas que 

acabaram preenchidas por diversas disciplinas, dentre elas, a Sociologia. Esta, por sua 

vez, passou a ocupar o tempo que OSPB possuía no último ano do ginasial (equivalente 

ao nono ano do Ensino Fundamental atual). No colegial (Ensino Médio), Sociologia 

acabou ocupando um tempo no primeiro ano que ficara vago, enquanto Filosofia passou 

a ocupar dois tempos no segundo ano. 

Quanto ao terceiro ano, os espaços deixados com a extinção das antigas disciplinas 

foram ocupados por outras, que não Sociologia ou Filosofia. Esta situação resultou numa 

grade fora dos padrões, na qual Filosofia possui seis tempos semanais (dois para cada 

uma das três turmas de segundo ano do Ensino Médio) e Sociologia apenas cinco (um 

para as duas turmas de nono ano do Ensino Fundamental e um para três turmas de 

primeiro ano do Ensino Médio). Averígua-se, portanto, que, além de não ser ministrada 
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em todas as séries do Ensino Médio, tal como definiu a legislação de 2008, Sociologia é 

a disciplina com menor carga horária em todo Colégio de Aplicação. 

A tabela a seguir apresenta a distribuição de tempos para cada disciplina do CAp, 

a partir do segundo segmento do Ensino Fundamental: 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Ensino Médio (1º ao 3º) 

Quantidade 

de turmas:  
2 por série 3 por série 

Disciplina/ 

Série 
6º  7º 8º 9º 1º 2º 3º 

Total por 

disciplina 

Total somadas 

as turmas 

Artes 

Cênicas 
1 1 1 1 2 2 – 

8 20 

Música 1 1 1 1 2 2 – 8 20 

Artes 

Visuais10 
2 2 2 2 2 2 – 

12 28 

Desenho 

Geométrico 
2 2 3 2 2 2 – 

13 30 

Ciências 

Biológicas 
3 3 3 3 – – – 

12 24 

Biologia – – – – 3 4 4 
11 33 

Física – – – – 3 3 4 10 30 

Química – – – – 3 3 4 10 30 

Educação 

Física 
2 2 2 2 1 1 1 

11 25 

Francês 3 2 2 2 2 2 2 15 36 

Inglês11 2 3 2 2 2 2 2 
15 36 

Geografia 3 2 2 2 2 2 3 
16 39 

História 2 2 2 3 3 3 4 

19 48 

Matemática 4 5 5 4 4 4 4 

30 72 

Português 5 5 5 5 – – – 
20 40 

                                                      
10 A partir do Ensino Médio, os estudantes devem optar por cursar Artes Cênicas, Artes Visuais ou Música 
11 Igualmente, os alunos escolhem qual língua estrangeira desejam continuar estudando no Ensino Médio. 
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Língua 

Portuguesa 
– – – – 2 2 2 

6 18 

Literatura 

Brasileira 
– – – – 2 2 4 

8 24 

Filosofia – – – – – 2 – 2 6 

Sociologia  – – – 1 1 – – 2 5 

Total por 

série: 
30 30 30 30 30 32 32 

228 564 

Tabela 1: Grade Curricular do 2º ciclo do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do CAp-UFRJ
12

. 

A tabela 1 nos fornece a distribuição de tempos semanais de cada disciplina para as 

séries do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Através dela, podemos perceber a carga 

horária “total por série”, ou seja, a quantidade de tempos semanais que cada ano possui. 

Nota-se os dois últimos anos como os de maior quantidade de horas. Não por acaso, os 

estudantes destes anos as completam no horário vespertino, uma vez que os seis tempos 

diários da manhã não são suficientes. Este é um dado que reforça a ideia de formação 

qualificada a qual os estudantes do CAp estão submetidos, conforme citado 

anteriormente. Sobretudo se associarmos esta informação à oferta de determinadas 

disciplinas mais raras na Educação Básica como Artes Cênicas, Música, Desenho 

Geométrico e Língua Francesa, lecionada com o mesmo status que a Língua Inglesa no 

Ensino Fundamental e Médio. 

Outro dado perceptível diz respeito à disparidade de carga horária existente entre 

as disciplinas na grade curricular. A coluna “total por série”, nos revela que ao longo da 

trajetória escolar, o aluno capiano entra em contato semanalmente com as disciplinas 

escolares de forma bastante diferente. Por exemplo, enquanto, entre o sexto ano do EF e 

o terceiro ano do EM, o estudante terá assistido a trinta tempos de Matemática por 

semana, ele terá apenas duas aulas de Sociologia e duas de Filosofia. No caso de Filosofia, 

ambos os tempos ocorrem no mesmo ano, então é possível organizar uma aula de cem 

minutos. Já com Sociologia, o ensino se dá com apenas um tempo semanal no nono e 

outro no primeiro ano.  

Ou seja, além de haver uma disparidade enorme no que se refere à carga horária, 

com relação à boa parte das disciplinas, o ensino de Sociologia é pautado por apenas 

cinquenta minutos semanais. E sabemos o quanto este tempo “corre” em sala de aula, de 

forma que consideramos este fato mais uma dificuldade para o trabalho. 

                                                      
12 Cf. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Centro de Filosofia e Ciências Humanas/ 

Colégio de Aplicação. Caderno de Estágio: estrutura administrativa do Cap UFRJ. Gestão 2016-2018. [s/d]. 
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Com relação à carga horária dos docentes, isto é, se levarmos em consideração 

todas as aulas em todas as turmas, notamos a partir da coluna “total somadas as turmas” 

que, de todas as matérias escolares do Colégio de Aplicação, Sociologia é a que conta 

com menos horas. Possui um tempo a menos que Filosofia, pois, enquanto o nono ano 

conta com duas turmas, as séries do Ensino Médio contam com três.  

Quer dizer, é difícil até mesmo para um docente substituto dedicar todas as suas 

horas para o ensino da disciplina, pois não há carga horária suficiente para cobrir seu 

contrato de vinte horas, ainda que dentro deste regime de trabalho esteja reservado o 

direito a um terço de planejamento e as horas de orientação dos licenciandos. Enquanto 

isso, outras disciplinas necessitam de uma equipe com diversos profissionais efetivos e 

substitutos para dar conta da demanda de sala de aula, como é o caso dos setores de Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências Biológicas e História, justamente aqueles com maior 

número de integrantes atualmente13. 

Diante do exposto, é notório o lugar de marginalidade em que se encontra a 

disciplina de Sociologia no contexto geral da grade curricular. Contudo, antes de 

prosseguirmos nosso estudo, convém esclarecer alguns pontos não informados pela tabela 

1: que não consideramos o primeiro segmento do Ensino Fundamental, porque Sociologia 

aparece somente em seu segundo ciclo; que se considerássemos a carga horária do 

primeiro segmento, diversas disciplinas apresentariam mais tempos no total, como 

Matemática, Português, Ciências/ Biologia, Educação Física, Artes Visuais e Música – 

não considerando aqui Estudos Sociais como uma disciplina estrita a um setor curricular, 

como é o caso das mencionadas; que boa parte dessas disciplinas citadas no primeiro ciclo 

são oferecidas pelo setor Multidisciplinar, com seus próprios profissionais; que as 

disciplinas Biologia, Química e Física, ofertadas no Ensino Médio, são um 

desdobramento de Ciências Biológicas, do Ensino Fundamental e, portanto, poderiam ter 

a carga horária somadas para fins de análise, embora Química e Física representem 

setores curriculares independentes; que Língua Portuguesa e Literatura também são 

desdobramentos para o Ensino Médio da disciplina de Português e, se somadas, 

representam a maior carga horária da escola. 

Assim, para além da problemática da grade curricular, o CAp ainda enfrentou 

dificuldades com a falta de um professor efetivo de Sociologia durante muito tempo. 

Entre os anos de 1990 e 2000, a disciplina voltou à grade do Ensino Médio e a escola 

                                                      
13 Cf. <http://cap.ufrj.br/index.php/ensino/educacao-basica>. Acesso em 30 de junho de 2019. 
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passou a contar, então, com um docente concursado. Porém, por ter sido aprovado em 

outra universidade pública, este pediu exoneração e saiu da escola ao final dos anos 9014. 

Desde então, o CAp passou a contar somente com professores substitutos. Estes, pelo 

pouco tempo que dedicam à instituição – uma vez que não dispõem de um regime de 

dedicação exclusiva e pela duração bienal de seus contratos – pouco conseguem modificar 

o currículo escolar ou resolver a problemática da carga horária deficitária. 

De fato, podemos considerar o ano de 2018 como ímpar na história da instituição, 

pois, pela primeira vez em mais de duas décadas, abriu-se vaga para um professor efetivo 

de Sociologia. Sua admissão pela escola sugere que a Direção Geral deseja resolver os 

problemas citados, embora sua presença no Colégio de Aplicação por si só já produza 

outros, como a própria incompletude da vida funcional do profissional, tendo em vista 

que, com a carga horária atual, o novo professor necessita disponibilizar seu tempo para 

muitas outras atividades fora de sala aula, como representações em fóruns administrativos 

da universidade, dentre outras atribuições. 

No ano citado, inclusive, foi montado um Grupo de Trabalho dentro da escola, do 

qual os novos professores de Sociologia e Filosofia fizeram-se integrantes por serem os 

únicos representantes de seus setores, para se debater o currículo escolar. A motivação 

deste GT se deve, especialmente, pela instauração da Base Nacional Curricular Comum, 

regulamentada no final de 2018, conforme resolução nº 4 do Conselho Nacional de 

Educação (BRASIL, 2018). Embora a BNCC promova modificações significativas na 

LDB e, consequentemente, nos sistemas de ensino de todo país, decidimos não abordá-la 

neste trabalho pelo fato dela representar uma realidade ainda muito recente, com 

contornos pouco previsíveis. Inclusive no Colégio de Aplicação, que vem debatendo-a 

sistematicamente ao longo do ano de 2019. Justamente, por ainda não ter encerrado suas 

atividades, decidimos igualmente não comentar a atuação e os resultados obtidos pelo 

mencionado GT. 

 

  

                                                      
14 Esta informação foi adquirida verbalmente dentro da instituição, de forma que não houve como 

comprovar sua autenticidade. Da mesma maneira, na consulta aos arquivos do CAp, percebemos que as 

disciplinas de EMC e OSPB ainda eram ministradas na escola em meados dos anos de 1990. Não foi 

possível, entretanto, averiguar o ano exato em que Sociologia voltou à grade curricular e, ao mesmo tempo, 

quando as disciplinas criadas pelo governo militar foram extintas. Sabemos, pelo menos, que em 2003 

Sociologia já constava na grade, pois encontramos materiais didáticos específicos desta época. 
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3 A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO DE SOCIOLOGIA 

NO CAP: O 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Nossa pesquisa sobre os componentes curriculares de Sociologia no CAp baseia-

se, fundamentalmente, na análise de dois tipos de documentos escolares produzidos entre 

os anos de 2010 e 2016: diários de classe e planos de curso. 

3.1 Sobre os documentos escolares selecionados  

No cotidiano escolar, existe um grande conjunto de documentos contendo 

informações sobre a instituição, havendo tanto aqueles com conteúdos de teor 

administrativo quanto aqueles sobre os indivíduos que a ela pertencem. A chamada 

“escrituração escolar” (BRITO, 2016) contém os registros dos fatos e dados relativos à 

vida discente com o objetivo de garantir e verificar a qualquer época a identidade de cada 

aluno, a regularidade de seus estudos, a autenticidade de sua trajetória acadêmica, bem 

como o funcionamento da escola. 

Quando nos referimos à sala de aula, pensamos em documentos como cadernos 

de alunos, cadernos de desenho, livros didáticos, planos de aula e, especialmente, diários 

de classe. De acordo com Brito,  

de todos os suportes utilizados na escola para os registros das atividades meio 

e fim, o diário de classe é considerado ou entendido como o documento oficial 

mais importante da escola. E sendo um suporte de registro oficial das aulas 

ministradas durante o período letivo e do trabalho realizado pelo professor, 

entende-se que este documento não deve conter erros, rasuras ou divergir 

daquilo que está prescrito, enquanto parte de um conjunto de documentos que 

compõe oficialmente a escrituração escolar (2016: 64). 
 

A importância do documento diário de classe resulta do fato deste ser uma síntese 

da trajetória de estudos, pesquisas, escritas, questionamentos, discussões, expressões, 

enfim, da interação entre professores, alunos e a escola. Neles não encontramos apenas 

os temas trabalhados, mas também os métodos, as avaliações e as referências 

bibliográficas utilizadas, além de anotações sobre os alunos e sobre as aulas de modo 

geral. Por este motivo, os diários foram os documentos preferenciais para nossa pesquisa. 

Na busca por este tipo de documento nos arquivos da escola, encontramos apenas 

os referentes aos anos de 2010, 2011 e 2013. Embora pareçam, num primeiro momento, 

em número insuficiente para responder às questões norteadoras deste trabalho, os quinze 

diários de classe – seis referentes ao nono ano do Ensino Fundamental e nove referentes 
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ao primeiro ano do Ensino Médio – apresentam informações relevantes e variadas sobre 

o desenvolvimento do ensino de sociologia no CAp. Sobretudo pelo fato de três 

professores diferentes terem lecionado a disciplina nos referidos anos. Ou seja, embora 

relativos a apenas três anos, os documentos acompanham duas transições de docentes na 

instituição, possibilitando reflexões acerca das transformações do currículo da disciplina 

na escola. 

Com efeito, conforme mencionado no capítulo dois da presente pesquisa, nas duas 

últimas décadas o ensino de sociologia na instituição se deu com professores substitutos. 

Uma vez que cada um destes pode ter um vínculo com a instituição federal de no máximo 

dois anos15, encontramos no referido período, então, três professoras responsáveis pela 

disciplina. Desta maneira, foi possível identificar temas e abordagens nestes anos e, o 

mais importante, as mudanças no currículo de Sociologia na transição dos docentes. 

Para além dos diários de classe, conseguimos os planos de curso dos anos de 2014, 

2015 e 2016 – por intermédio do professor destes dois últimos anos – de modo que foi 

possível também a análise curricular deste triênio, ainda que os referidos documentos não 

apresentem tantas informações quanto os diários. 

Planos de curso, também chamados de planos de ensino ou projeto de curso 

(VASCONCELLOS, 2002), são instrumentos de trabalho cujo objetivo é referenciar os 

conteúdos, as metodologias, os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no 

processo de ensino-aprendizagem concernentes às unidades escolares. Trata-se da 

sistematização da proposta geral de trabalho do professor em determinada disciplina ou 

área de estudo, numa dada realidade. Um documento extremamente importante, pois ele 

representa a espinha dorsal do processo de ensino-aprendizagem que, via de regra, será 

detalhada, complementada ou modificada no decorrer do processo. 

Justamente, por isso preferimos os diários de classe, pois neles são lançadas as 

atividades, conteúdos, abordagens, referências e avaliações efetivamente realizadas e 

utilizadas, e não inicialmente planejadas. Mesmo assim, consideramos os planos de curso 

relevantes e válidas fontes de pesquisa, já que a carga horária reduzida de Sociologia no 

CAp durante este período diminui a possibilidade de rearranjos curriculares, ainda que 

estes possam ter acontecido sem nosso conhecimento. 

                                                      
15

 De acordo com a lei 8745/93 (BRASIL, 1993), a contratação de professores substitutos por órgãos da 

administração federal, autarquias e fundações públicas é de caráter temporário, restrito a um ano, sendo 

possível a prorrogação do contrato desde que o prazo total não exceda dois anos, não podendo ser contratado 

novamente antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento do seu contrato anterior.  
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Assim, consultamos todos os diários de classe de Sociologia dos anos de 2010, 

2011 e 2013 e os planos de curso dos anos de 2014, 2015 e 2016. Apesar de não haver 

documentação referente ao ano de 2012, uma comparação entre os diários de 2011 e de 

2013 permite supor os conteúdos trabalhados e as transformações acontecidas neste 

período. Desta forma, nossas reflexões sobre o currículo de Sociologia no CAp dizem 

respeito a sete anos letivos, ministrados por quatro docentes diferentes, dos quais três são 

mulheres e apenas um é homem. Ou seja, uma realidade que consideramos suficiente para 

atingir nossos objetivos. 

A tabela 2 apresenta a descrição dos documentos escolares analisados: 

Documentos Quantidade  Professores Séries Turmas Anos de 

Referência 

Diários de 

Classe 

15 3 9º Ensino 

Fundamental 

e 1º Ensino 

Médio  

19A, 19B, 

21A, 21B e 

21C 

2010, 2011 e 

2013 

Planos de 

Curso 

7 2 9º Ensino 

Fundamental 

e 1º Ensino 

Médio 

Não diz 

respeito a 

turmas 

específicas 

2014, 2015 e 

2016 

TOTAL 21 416 2 15 6 

Tabela 2: Inventário de documentos analisados. 

 

3.2 Análise documental 

O ano letivo do CAp é dividido em três trimestres, começando em fevereiro – com 

uma semana disponibilizada para planejamento do trabalho pedagógico e realização de 

seminário interno técnico-docente – e finalizando em dezembro – com este último mês 

destinado a recuperação e conselhos de classe finais. 

De modo geral, na comparação entre todos os documentos, trimestre por trimestre, 

identificamos poucas modificações entre as propostas de currículo apresentadas pelos 

docentes, com alguns temas remanejados entre o nono e o primeiro ano e alguns poucos 

inseridos com o passar dos anos. Através de uma observação superficial já se percebe 

                                                      
16 O total de professores envolvidos equivale a quatro, pois o plano de curso do ano de 2014 é da mesma 

autoria dos diários de classe do ano de 2013. 
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haver a existência de um currículo, ainda que não seja formalizado, uma continuidade 

entre os trabalhos e, por outro lado, pouco espaço para manobras curriculares. 

3.3 O 9º ano do Ensino Fundamental 

No que se refere ao trabalho com o nono ano, observa-se que, pelo fato de ser o 

primeiro contato dos estudantes com a disciplina, a primeira preocupação dos docentes 

residiu em apresentar as bases conceituais das Ciências Sociais, com aulas introdutórias 

sobre os campos da Sociologia e Antropologia. Com exceção do ano de 2010, cujos 

diários apontam a primeira aula com um nome genérico de “apresentação”, em todos os 

outros anos os docentes propuseram em uma ou duas aulas definir Sociologia e 

Antropologia. Acreditamos que o mesmo tenha sido feito na aula introdutória do curso 

em 2010, embora não tenhamos informações suficientes para afirmar, pois o termo 

“apresentação” é demasiado genérico. 

Para o primeiro trimestre, todos os documentos apontam o trabalho em torno da 

relação entre natureza e cultura. Assim, foram trabalhados, além do próprio conceito 

antropológico de cultura, ideias fundantes do pensamento antropológico, como o 

etnocentrismo e o relativismo cultural. Com base nestes mecanismos antropológicos 

elementares, os docentes deram continuidade à proposta curricular promovendo 

discussões sobre diversidade e alteridade a partir de aulas sobre os pares igualdade x 

desigualdade e diferença x indiferença. Percebemos que em alguns anos estes pontos 

avançaram sobre o segundo trimestre também. Em 2011 por motivo de greve das 

instituições federais e em 2013, provavelmente, por decisão exclusiva da professora. 

Os diários do ano de 2010 são os que apresentam preenchimentos mais completos, 

já que a professora discriminou minuciosamente os textos e autores com os quais 

trabalhou. Não encontramos o mesmo nível de detalhe nos diários de 2011 e 2013. Estas 

informações constam menos ainda nos planos de curso, de modo que não é possível 

construir uma relação dos pensadores mais trabalhados e textos mais lidos como 

gostaríamos. Contudo, a partir de informações contidas nesses documentos, sabemos que 

em 2010 a docente fez uso de Everardo Rocha (1994) ao trabalhar etnocentrismo, Michel 

de Montaigne, com seu ensaio “Dos canibais” (2001), ao trabalhar relativismo cultural, 

bem como Horace Miner, com o texto “O ritual do corpo entre os nacirema” (1976), para 

discutir o conceito de alteridade. De fato, três autores muito utilizados no meio 

acadêmico, especialmente em aulas introdutórias ao pensamento antropológico. 
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Em 2011, a nova professora também trabalhou os mesmos temas fazendo uso de 

Montaigne e Miner. Já em 2013, uma terceira professora registrou apenas o uso de Miner, 

sendo que mais um ponto foi inserido à pauta: o evolucionismo cultural. Não é possível 

saber quais textos foram trabalhados nos anos subsequentes, pois os planos de curso não 

nos fornecem estas informações. Todavia, conforme mencionado anteriormente, 

identificamos que em todos os anos analisados, o primeiro trimestre dos nonos anos focou 

na relação entre cultura e sociedade. Percebemos, desta forma, no que se refere ao ensino 

de sociologia durante o primeiro trimestre dos nonos anos, uma continuidade dos 

conteúdos trabalhados ao longo do tempo, o que nos faz intuir a existência de um 

currículo, ainda que não formalizado, da disciplina na instituição. 

A título de comparação, entendemos que – de maneira enxuta, especialmente por 

contar com apenas um tempo semanal – os conteúdos sociológicos apresentados no CAp 

ao longo do primeiro trimestre das turmas de nono ano equivalem aos três primeiros 

bimestres do primeiro ano do Ensino Médio da rede estadual de ensino, cujos temas 

norteadores são “O conhecimento sociológico” (1º bim), “Cultura, diversidade e 

identidade” (2º bim) e “Cultura e identidade” (3º bim), conforme é possível identificar no 

currículo mínimo de Sociologia da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

(2012)17. 

Todo este teor trabalhado ao longo do primeiro trimestre, em alguns casos também 

no segundo, funcionou como gancho para a discussão dos temas gênero e raça na 

sequência do ano letivo, especialmente a partir de 2011, pois este último tema, raça, não 

foi trabalhado em 2010. Assim, neste primeiro ano em análise, os meses de maio e junho 

foram utilizados para relacionar o conceito de determinismo biológico e identidade de 

gênero, em oposição ao construtivismo social de gênero. A partir daí a professora 

desenvolveu aulas sobre preconceito e discriminação. Para tanto, um dos instrumentos 

pedagógicos utilizados pela docente foi Amanda e Monick (2008), um documentário de 

curta metragem sobre duas travestis de municípios pequenos da Paraíba e de Pernambuco. 

Na passagem do segundo para o terceiro trimestre, a professora apresentou duas 

etnografias aos estudantes: A Erva do Diabo, do antropólogo peruano Carlos Castañeda 

(1968), com a qual trabalhou a ideia de “homem do conhecimento”, a partir dos 

paradigmas culturais milenares da América Central; e O Papalagui (1984), organizado 

por Erich Scheurmann, que consiste em discursos de um chefe nativo de uma ilha da 

                                                      
17 Cf. tabela 3 (pág. 35). 
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Polinésia, utilizada em sala de aula para debater o tema “sexualidade”. Do contato com 

os textos etnográficos mencionados resultou um dos instrumentos de avaliação para o 

segundo trimestre: a realização, pelos próprios alunos, de etnografias da escola. Ou seja, 

a partir da apresentação teórica e conceitual, propôs-se aos alunos uma pesquisa sobre a 

própria realidade deles. Justamente, outro elemento metodológico muito importante para 

o desenvolvimento da compreensão e para a explicação de fenômenos sociais, visto que 

é uma prática considerada complementar aos três recortes para o ensino de sociologia no 

Ensino Médio propostos pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, a saber, 

conceitos, temas e teoria (BRASIL, 2006a). 

Concluindo este eixo temático, já no início do terceiro trimestre, a docente 

realizou duas aulas apresentando a visão dos indígenas sob a perspectiva do homem 

branco: no caso, do antropólogo Pierre Clastres e do filósofo Étienne de La Boétie. Com 

relação àquele, não sabemos ao certo qual teria sido a leitura deste autor pela professora. 

Apenas que a discussão girou em torno da relação entre indígenas, política e poder. 

Justamente, a partir destes três termos-chaves, suspeitamos que a discussão tenha sido 

proporcionada através da obra A sociedade contra o Estado (2003), embora não tenhamos 

esta certeza. Quanto ao segundo, foi trabalhado o Discurso sobre a servidão voluntária 

(1999) e imaginamos uma relação entre os autores através da ideia de submissão a um 

governo tirano e a colonização da América pelos europeus. Conforme inscrições no 

próprio diário de classe, ambos os textos serviram para a educadora complementar os 

conteúdos anteriores, aproximando culturas distintas e relacionando cosmologias 

diferentes, trabalhando, assim, a ideia de alteridade. 

Ainda sobre o ano de 2010 – e neste ponto em diante os conteúdos vão ser bem 

diferentes dos trabalhados nos anos seguintes –, constatamos para o terceiro trimestre a 

opção em abordar os filósofos contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau. Estas aulas 

contaram com a participação dos licenciandos, os quais realizaram suas provas de aula 

referentes ao estágio docente neste período, abordando os conceitos de contrato social, 

monarquia, três poderes, democracia (participativa e representativa), comunismo, 

capitalismo, socialismo e anarquismo.  

A partir dos dados apresentados, cogitamos que a professora deu sequência às 

discussões sobre diversidade cultural articulando a relação de determinadas culturas com 

a concepção de Estado para, justamente, abordar a construção histórica, política e social 

do mesmo no Ocidente. Isto é, desde o início do ano letivo até suas últimas aulas, 
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percebemos que os conteúdos trabalhados foram bem amarrados pela docente, tendo sido 

construídos gradativamente uns após os outros. 

Retornando nossa comparação com o currículo mínimo da rede estadual, 

concluímos que os assuntos trabalhados no segundo e início de terceiro trimestre de 2010 

equivalem ao quarto bimestre do primeiro ano do Ensino Médio das escolas estaduais, 

que designa este segmento para o ensino de “preconceito e discriminação”, fechando 

assim toda a proposta para o primeiro ano de contato com a disciplina. Desta forma, 

percebemos que, mesmo contando com uma carga horária menor (um tempo por semana 

para o CAp enquanto que a rede estadual conta com dois), a docente deu conta de 

trabalhar mais conteúdos no nono ano do Ensino Fundamental do que sugere a Secretaria 

de Estado de Educação do Rio de Janeiro para o primeiro ano do Ensino Médio (2012). 

 Na tabela 3 é possível consultar o currículo mínimo de Sociologia para o primeiro 

ano do Ensino Médio da rede estadual de ensino: 

Série/ 

ano  

Bimestre Eixo 

Temático 

Habilidades e competências 

1º ano 

do 

Ensino 

Médio 

1º O 

conhecimento 

sociológico 

- Diferenciar os conceitos de senso comum e 

conhecimento científico e compreender a Sociologia 

como a ciência das relações sociais. 

- Compreender o homem como ser social e a 

subjetividade individual como resultante da 

socialização. 

- Compreender a relação entre o indivíduo e a 

sociedade, bem como as diferentes formas de 

sociabilidade. 

2º Cultura e 

diversidade 

- Identificar o homem como ser histórico e cultural 

e compreender a importância do conceito 

antropológico de cultura. 

- Compreender os problemas decorrentes da visão 

etnocêntrica e relativizar as diferenças culturais. 

- Compreender a dinâmica das mudanças culturais e 

sua relação com as transformações das sociedades. 
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3º Cultura e 

Identidade 

- Estabelecer a relação entre a construção da 

identidade individual e o pertencimento aos 

diferentes grupos e instituições sociais. 

- Identificar os marcadores sociais da diferença na 

contemporaneidade e perceber sua interrelação na 

produção e reprodução das desigualdades. 

- Compreender o processo de construção da 

identidade e da cultura nacionais e suas implicações 

nas relações etnicorraciais e nas identidades 

regionais no Brasil. 

4º Preconceito e 

discriminação 

- Refletir sobre os processos de estigmatização e 

rotulação de determinados grupos e sujeitos sociais. 

- Identificar as diferentes formas de preconceito, 

discriminação e intolerância, compreendendo suas 

inter-relações e sobredeterminações. 

- Perceber o caráter multicultural da sociedade 

brasileira e identificar a emergência das políticas de 

ação afirmativa como formas de discriminação 

positiva. 

Tabela 3: Currículo Mínimo de Sociologia para o 1º ano do ensino médio da SEEDUC (2012). 

 

Nossa conclusão ratifica-se, especialmente, se levarmos em conta as discussões 

sobre ciência política desenvolvidas no decorrer do terceiro trimestre, pois se trata de 

saberes trabalhados nas escolas estaduais preferencialmente no terceiro ano do Ensino 

Médio, através do eixo “cidadania, democracia e participação política”. Não acreditamos 

que os conteúdos não sejam aplicáveis aos alunos do nono ano, sobretudo do Colégio de 

Aplicação que – como explicamos no segundo capítulo deste trabalho – adquirem uma 

sólida formação no Ensino Fundamental. Ao mesmo tempo, acreditamos na qualidade 

dos docentes selecionados pela instituição e na capacidade que os mesmos possuem de 

autonomamente desenvolver os conteúdos que julgarem mais adequados. Porém nos 

perguntamos se a celeridade do ensino-aprendizagem a qual o aluno capiano está 

submetido, especificamente no tocante aos componentes sociológicos, não acaba sendo 

um empecilho para o desenvolvimento adequado deste trabalho na educação básica. 

Embora não tenhamos resposta para esta pergunta, sabemos que, historicamente, os 

conteúdos sociológicos são acessados na instituição pro outras disciplinas também, tal 
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como preconiza a formação humanista citada no PPP da escola (UNIVERSIDADE, 

[s/d]). 

Nos anos subsequentes, a ligação conceitual entre a segunda e a terceira unidades 

continuou parecida. Para o segundo trimestre de 2011, a nova professora manteve a base 

temática do ano anterior, porém modificou alguns pontos que merecem destaque. Por 

exemplo, da discussão sobre igualdade, desigualdade e diferença, ela pôs em questão os 

limites do etnocentrismo e limites do relativismo cultural, através de um debate e um 

teste, cujos temas foram mutilação feminina e preconceito, respectivamente. Na primeira 

metade do último trimestre abordou raça, democracia, gênero e sexo. Nesse ponto, 

apresentou aos alunos a questão do intersexo, através do caso da ex-atleta espanhola 

Maria Patiño, que foi proibida de competir em provas de atletismo, nos anos de 1980, por 

apresentar cromossomos do tipo xy, próprios do sexo masculino. 

Da diferenciação entre sexo e gênero, a docente retornou ao tema dos movimentos 

sociais – apresentado no primeiro semestre do ano, logo após a greve dos servidores 

federais –, desta vez com foco sobre gênero. Por fim, as aulas das licenciandas acabaram 

por encerrar o ano letivo. Uma delas abordou patrimônio e a outra o par antropofagia e 

antropologia. Pelo que consta no diário, esta última fez uso do longa metragem francês 

Minha vida em cor de rosa (1997) que narra a história de Ludovic, uma criança de sete 

anos que escandaliza todos ao aparecer vestido como uma menina no condomínio para o 

qual acabara de se mudar juntos dos seus pais. 

Assim, percebemos, em 2011, duas modificações no currículo de Sociologia do 

CAp que tomariam forma nos anos seguintes: o tema raça, que a partir de 2013, durante 

o segundo trimestre, passa a polarizar o trabalho junto ao tema gênero; e movimentos 

sociais, que dividiu com o tema cidadania as discussões ao longo do terceiro trimestre até 

o ano de 2015. Isto é, em 2013, uma terceira professora inseriu em sala de aula o debate 

acerca de multiculturalismo, movimento indígena e movimento feminista, 

proporcionando maior robustez à temática dos movimentos sociais. Manteve os 

conteúdos para o ano seguinte, que também foram utilizados pelo professor que a 

substituíra em 2015. 

Em resumo, em 2014, os conteúdos ganharam maior organização e das conversas 

sobre raça no debate brasileiro, estereótipo, discriminação e preconceito, a docente deu 

sequência abordando os conceitos de cidadania (direitos civis, políticos e sociais), 

minorias políticas e ações afirmativas, bem como os movimentos sociais no Brasil. Então, 

em 2015 observamos a repetição dos conteúdos do ano anterior realizado por um quarto 
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professor. Este fato, inclusive, sugere uma característica do ensino de sociologia no CAp, 

observada também nos outros anos em análise, que aparentava ser recorrente até a entrada 

do professor concursado em 2018: de que o primeiro ano de cada professor substituto 

tende a repetir o trabalho do ano anterior, havendo modificações relevantes somente a 

partir do segundo ano de cada docente na instituição.  

Acreditamos que isto se deve pelo fato de, no primeiro ano, o docente ainda estar 

em processo de compreensão do funcionamento da instituição e, já no segundo, se 

encontrar mais confortável para, autonomamente, se permitir estipular os conteúdos que 

julgar adequados. Esta impressão, aliás, – percebida a partir da observância da construção 

curricular com base em três transições docentes, entre 2010 e 2016 – permite supor que 

o currículo de sociologia no CAp apresenta modificações bienalmente, sendo delimitado 

ao longo dos anos por diversas mãos, de forma individual, visto que o educandário não 

apresenta mais do que um docente de sociologia por ano.18 

Também percebemos que, tal como em 2010, os trabalhos desenvolvidos entre 

2011 e 2015 deram conta, em pouco mais do que dois trimestres, dos conteúdos sugeridos 

para o primeiro ano do Ensino Médio da rede estadual de ensino. Justamente, dando 

prosseguimento a nossa comparação curricular do ensino de sociologia no CAp com um 

modelo pré-estabelecido de um amplo sistema de ensino público, percebemos que, na 

escola em análise, pouco a pouco os temas de cidadania e movimentos sociais foram 

consolidados no terceiro trimestre, enquanto que tais conteúdos equivaleriam ao primeiro 

bimestre do segundo ano do Ensino Médio da rede estadual. Ou seja, com uma carga 

horária menor, os docentes do CAp trabalharam em três trimestres, portanto nove meses, 

as competências relativas a cinco bimestres, 10 meses, nas escolas estaduais. Sendo que 

para o último segmento do Colégio de Aplicação, decidiu-se abordar os temas que 

costumam iniciar o segundo ano do ensino de sociologia nas escolas estaduais, de modo 

que observamos o currículo do CAp sendo formulado de maneira próxima à da rede 

estadual, ainda que com uma temporalidade diferente, conforme explicitado acima. 

Contudo, como também já mencionamos, o segundo ano de cada professor 

substituto do Colégio de Aplicação apresenta modificações com relação ao anterior, 

significando que a contribuição de cada docente para o currículo da escola aparece, 

geralmente, neste segundo ano de ofício. Com efeito, isto não foi diferente em 2016, 

                                                      
18 Este dado apresenta uma exceção, quando da posse do novo professor concursado da disciplina, em 

2018. Neste ano, a escola excepcionalmente contou com um professor efetivo e outro substituto durante o 

segundo semestre. 
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quando em seu segundo ano na instituição, o quarto professor da nossa análise trabalhou 

os temas de cultura e sociedade no primeiro trimestre; alteridade e raça no segundo – 

denominando este segmento de “familiarizando o estranho”; e sexo e gênero no terceiro 

– denominando este período de “estranhando o familiar”, numa clara alusão aos textos 

clássicos de Gilberto Velho (1981) e Roberto DaMatta (1978). 

Ou seja, este professor delimitou o segundo trimestre para o debate sobre o 

conceito de raça, estereótipo, discriminação e preconceito, evolucionismo – com uma 

diferenciação entre as chamadas antropologia de gabinete e antropologia de varanda –, e 

o método de observação participante. Para tanto, o docente trouxe à cena as visões de 

tempo e espaço do povo Pormpuraaw, um grupo aborígene australiano. 

Quanto ao terceiro segmento, este limitou-se ao debate em torno da distinção 

conceitual entre sexo e gênero, a ideia de construção social de gênero e de orientação 

sexuais, bem como a desigualdade de gênero. Para este fim, apresentou aos educandos o 

cenário de produção de filmes eróticos em São Paulo na década de 2000. Ou seja, 

trabalhou praticamente os mesmos temas dos anos anteriores, promovendo algumas 

poucas mudanças. A principal delas, na verdade, consistiu na exclusão do tema 

movimentos sociais, inserido anos antes no currículo do nono ano, que tampouco foi 

trabalhado em 2016 no primeiro ano do Ensino Médio. De fato, como veremos no 

próximo capítulo, este último professor foi o que trouxe mais transformações curriculares 

a disciplina de Sociologia no Ensino Médio. 

A tabela 4 apresenta de forma resumida os conteúdos, autores e obras trabalhados 

em sala de aula no período entre 2010 e 2016, segundo as informações obtidas através 

dos documentos analisados. 

Série/ 

ano 

Tri

mes

tre 

Eixo 

Temático 

Conceitos Temas Autores Obras 

9º ano 

do 

Ensino 

Funda

mental 

1º Cultura e 

Sociedade 

- Sociologia e 

Antropologia; 

- Cultura; 

- Etnocentrismo; 

- Relativismo; 

- Diversidade 

cultural; 

- Etnocentrismo; 

- Evolucionismo; 

- Igualdade, 

desigualdade e 

diferença; 

- Alteridade 

- Natureza x 

Cultura; 

- (In)diferença e 

(des)igualdade; 

- Os limites do 

etnocentrismo; 

- Os limites do 

relativismo 

cultural; 

- Mutilação 

feminina; 

- Everardo 

Rocha 

- Horace 

Minner; 

- Michel de 

Montaigne

; 

- O que é 

etnocentri

smo 

(1994) 

- Dos 

canibais 

(2001); 

- Ritos 

corporais 

entre os 

nacirema 

(1976) 

2º Gênero e 

Raça 

- Gênero e Sexo; 

- Desigualdade de 

gênero; 

- Sexo x gênero; - Carlos 

Castañeda 

- Amanda e 

Monick 

(2008) 
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- Orientações 

sexuais; 

- Determinismo 

biológico; 

- Construção social 

do gênero; 

- Sexualidade; 

- Raça; 

- Etnografia; 

- Movimentos 

Sociais; 

- Estereótipo, 

discriminação e 

preconceito 

- Construtivismo 

social de 

gênero; 

- Preconceito e 

discriminação; 

- Intersexo; 

- Antropologia de 

gabinete x 

antropologia de 

varanda; 

- O tempo e o 

espaço na 

comunidade 

Porpuraaw 

- Erich 

Scheuerm

ann; 

- Minha 

vida em 

cor de rosa 

(1997); 

- A Erva do 

Diabo 

(1968); 

- O 

Papalagui 

(1984); 

3º Indígenas, 

política e 

poder/ 

Cidadania 

e 

Moviment

os Sociais/ 

Gênero 

- Etnografia; 

- Os três poderes; 

- Democracia; 

- Contrato social; 

- Patrimônio; 

- Multiculturalismo; 

- Movimentos 

Sociais; 

- Antropafagia 

- Ações afirmativas; 

- Sexo e gênero; 

-  

- Homem do 

conhecimento; 

- Servidão 

voluntária; 

- Direitos e 

cidadania; 

- Direitos civis, 

políticos e sociais, 

- Monarquia, 

comunismo; 

capitalismo e 

anarquismo; 

- Antropofagia x 

Antropologia 

- Movimentos 

sociais (feminista 

e indígena) 

- Minorias e ações 

afirmativas; 

- A produção de 

filmes eróticos em 

São Paulo (década 

de 2000) 

- John 

Locke; 

- Thomas 

Hobbes; 

- Jean-

Jacques 

Rousseau; 

- Pierre 

Clastres; 

- Étienne de 

La Boétie; 

Minha vida 

em cor de 

rosa (1997); 

- Discurso 

sobre a 

servidão 

voluntária 

(1999); 

- Sociedade 

contra o 

Estado 

(2003) 

 

Tabela 4: Conteúdos, temas, autores e obras trabalhadas com o 9º ano do Ensino Fundamental. 
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4 A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO DE SOCIOLOGIA 

NO CAP: O 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

4.1 O 1º ano do Ensino Médio 

 Com relação ao primeiro ano do Ensino Médio, percebe-se uma preocupação em 

se trabalhar os autores e teorias considerados clássicos da disciplina19: Marx, Durkheim 

e Weber. Pelo que consta nos documentos analisados, as abordagens entre 2010 e 2015 

foram tradicionais, destinando um trimestre para cada autor e os principais conceitos 

desenvolvidos por eles, sem necessariamente haver uma transposição didática para a 

realidade dos alunos. Ou seja, com exceção do último ano analisado, 2016, o currículo de 

Sociologia no CAp apresentou uma abordagem, aparentemente, semelhante à encontrada 

nos cursos de Ciências Humanas do Ensino Superior, predominantemente teórica e pouco 

contextualizada à realidade do aluno. 

 Com efeito, quando mencionamos a transposição didática, estamos nos referindo 

à "ação de fabricar artesanalmente os saberes, tornando-os ensináveis, exercitáveis e 

passíveis de avaliação no quadro de uma turma (…)" (PERRENOUD, 1993: 25 apud 

ALMEIDA, 2007: 9). Quer dizer, entendemos como essencial ao exercício docente a 

transmutação dos conhecimentos científicos para uma linguagem mais próxima a dos 

educandos, traduzindo e contextualizando o saber elaborado pelos cientistas ao 

entendimento do aluno da Educação Básica. Justamente, pelas fontes analisadas, é difícil 

afirmar como esta transposição didática foi realizada em sala de aula, pois as informações 

referentes ao primeiro ano do Ensino Médio são muito sucintas, revelando pouco, sobre 

as teorias e conceitos trabalhados, para além das anotações concernentes ao desempenho 

dos discentes. 

 Desta maneira notou-se as propostas curriculares pouco modificadas ao longo dos 

anos. Em 2010, conforme mencionado, o primeiro trimestre foi dedicado a estudar a teoria 

                                                      
19 Jeffrey C. Alexander comenta o ceticismo existente nas Ciências Sociais – e em todas as áreas – acerca 

de uma seleção de obras e autores consensualmente considerados clássicos. Ao mesmo tempo, o autor 

enfatiza a importância destes na ciência social contemporânea. Sua definição seria: “Um clássico é o 

resultado do primitivo esforço da exploração humana que goza de status privilegiado em face da exploração 

contemporânea no mesmo campo. O conceito de status privilegiado significa que os modernos cultores da 

disciplina em questão acreditam poder aprender tanto com o estudo dessa obra antiga quanta com o estudo 

da obra de seus contemporâneos. Além disso, tal privilégio implica que, no trabalho diário do cientista 

médio, essa deferência se faz sem previa demonstração: é tacitamente aceita porque, como clássica, a obra 

estabelece critérios básicos em seu campo de especialidade” (1999: 24). 
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de Karl Marx, o segundo de Émile Durkheim e o terceiro de Max Weber. Tal como nos 

nonos anos, a docente realizou inicialmente uma aula de apresentação à disciplina, a qual 

denominou de “aula inaugural”, cujo conteúdo não foi informado. Posteriormente, a 

professora fez uso de uma apostila para os dois primeiros trimestres, com materiais sobre 

os autores estudados. 

 Nos diários deste ano de 2010, no setor dedicado ao primeiro trimestre, constam 

somente “aula sobre Marx” como indicações dos dias letivos, de modo que não sabemos 

ao certo quais os conceitos e temas foram efetivamente trabalhados. Já a partir de 2011, 

a nova docente discriminou com mais detalhes os tópicos desenvolvidos sobre as teorias 

dos três autores considerados clássicos. Então, após uma aula de introdução à sociologia, 

estudou Marx através dos seguintes temas: materialismo e dialética, necessidade de 

produção, forças produtivas e relações de produção, lutas de classe, fetichismo e 

alienação, mais valia, economia e movimentos sociais. Este último tópico, foi trabalhado 

no retorno da greve realizada entre abril e junho. 

 Em 2013, a terceira professora de nossa análise parece ter estruturado um pouco 

melhor os conteúdos, embora estes tenham sido praticamente os mesmos. Iniciou o ano 

com uma aula sobre o surgimento da Sociologia e logo introduziu Karl Marx, 

apresentando seu materialismo histórico, bem como os conceitos de forças produtivas e 

relações sociais de produção, estrutura e superestrutura, além de promover uma 

abordagem relacional entre classes sociais e lutas de classe, finalizando o trimestre com 

os conceitos de mais valia e alienação.  

 Como recurso pedagógico auxiliar, exibiu duas obras audiovisuais: um filme de 

ficção belga intitulado Daens – um grito de justiça, cujo enredo apresenta a cruel 

realidade dos trabalhadores europeus do final do século XIX, momento em que há uma 

intensa transição da produção artesanal para a industrial, no auge da chamada Revolução 

Industrial; e um documentário não mencionado utilizado para trabalhar mais valia e 

alienação. 

 No ano seguinte, a mesma professora praticamente repetiu seu trabalho, segundo 

constatamos no plano de curso de 2014. Quanto a 2015, o quarto professor da nossa 

análise, assim como fizera com o nono ano, manteve o trabalho de sua antecessora, de 

forma que não observamos mudanças no que diz respeito ao currículo do primeiro 

trimestre do primeiro ano do Ensino Médio, entre os anos de 2013 e 2015. Sendo que as 

abordagens neste período foram também bastante próximas às de 2011 e 2010. 
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 Para o segundo trimestre, os diários de 2010 novamente trazem poucas pistas dos 

conteúdos apresentados, pois havia uma apostila como recurso auxiliar, de modo que a 

docente apenas anotou o uso desta, sem mencionar necessariamente o que foi explorado. 

Neste segundo segmento, o foco recaiu sobre a teoria de Émile Durkheim e sabemos 

apenas que foi apresentado o conceito de fato social. No entanto, no limiar do segundo 

para o terceiro trimestre há informações interessantes, pois revelam o uso da citada 

etnografia de Castañeda (1968) e o diálogo com o antropólogo norte-americano Marshall 

Sahlins, através do texto Sociedade afluente original (2004). 

 Contrariando o senso comum, que costuma enxergar as sociedades de caça/coleta 

vivendo no limite da subsistência, Sahlins defende neste texto que, examinadas de perto, 

elas representariam a primeira sociedade da afluência. Isto é, ao afirmar que estas 

sociedades teriam suas necessidades materiais facilmente satisfeitas, o autor nega o 

pressuposto de que o homem seria prisioneiro do trabalho pesado, caracterizado pela 

disparidade perpétua entre vontades ilimitadas e meios insuficientes (SAHLINS, 2004: 

[s/d). Justamente, imaginamos o uso deste texto associado aos conceitos de trabalho, 

sociedade, capitalismo e as próprias relações de trabalho, conforme indica o currículo 

mínimo de sociologia para o segundo e o terceiro bimestre do segundo ano do Ensino 

Médio do sistema público do Rio de Janeiro. 

 A tabela 5 apresenta o Currículo Mínimo de Sociologia referente ao segundo ano 

do Ensino Médio da rede estadual. 

Série/ 

ano 

Bimes

tre 

Eixo Temático Habilidades e competências 

2º ano 

do 

Ensino 

Médio 

1º Cidadania, 

direitos 

humanos e 

movimentos 

sociais. 

- Compreender o conceito de cidadania e a 

construção histórica dos direitos civis, políticos, 

sociais e culturais como um processo em 

constante expansão. 

- Compreender a importância dos direitos 

humanos e garantias constitucionais para uma 

sociedade democrática. 

- Compreender o papel histórico dos movimentos 

sociais na construção da cidadania, bem como o 

surgimento dos novos movimentos sociais. 

2º Trabalho, 

sociedade e 

capitalismo. 

- Compreender as formas de organização social 

das relações de trabalho em diferentes tempos 

históricos e culturas. 

- Compreender a divisão social do trabalho e a 

coexistência de diferentes relações sociais de 

produção, com ênfase na divisão de classes no 

modo de produção capitalista. 
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- Perceber a complexidade das transformações no 

mundo do trabalho e refletir sobre as 

consequências dessas transformações no padrão 

de acumulação capitalista. 

3º Relações de 

trabalho. 

- Compreender e distinguir as diferentes 

manifestações de trabalho formal e informal no 

Brasil, com especial atenção às formas de 

trabalho precarizado, infantil, escravo e análogo à 

escravidão. 

- Entender a dinâmica do mercado de trabalho no 

Brasil relativamente aos marcadores sociais de 

diferença. 

- Identificar os processos de regulação e 

flexibilização das relações de trabalho e 

compreender as especificidades do capitalismo 

brasileiro. 

4º Estratificação e 

desigualdade 

- Entender as diversas formas de estratificação e 

perceber a dinâmica da mobilidade social nas 

diferentes sociedades. 

- Identificar as principais formas de estratificação 

da sociedade brasileira e compreender a questão 

da desigualdade social no Brasil. 

- Compreender como ocorrem as mudanças 

sociais e as suas consequências, especialmente na 

sociedade brasileira. 

Tabela 5: Currículo Mínimo de Sociologia para o 2º ano do Ensino Médio da SEEDUC (2012). 

 Como temos percebido, o currículo do CAp apresenta muitas semelhanças com o 

da rede estadual. Destarte, supomos que, na ausência de um currículo oficializado e de 

uma equipe específica da área no Colégio de Aplicação, as decisões curriculares dos 

professores de sociologia seriam influenciadas pelo trabalho do seu antecessor, pela rede 

estadual de ensino e, obviamente, pela trajetória e interesses particulares do docente em 

exercício. Neste sentido, entendemos a aproximação entre Sahlins, Castañeda e as teorias 

marxistas e durkheiminianas como interessante, pois possibilita reflexões complexas 

sobre as formas de organização sociais das relações de trabalho em diferentes tempos 

históricos e culturas, sobre a divisão social do trabalho, a complexidade das 

transformações no mundo do trabalho e consequências dessas no padrão de acumulação 

capitalista, dentre outras questões possíveis no que diz respeito às relações entre trabalho 

e sociedade, encontradas, por exemplo, em obras como o Manifesto do Partido 

Comunista (MARX & ENGELS, 2001) e Da Divisão do Trabalho Social (DURKHEIM, 

1999). 
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 Conforme mencionado anteriormente, é a partir de 2011 que os diários e os planos 

de curso passam a informar com mais detalhes os conteúdos abordados pelos docentes. 

Desta forma, vemos que neste ano a professora também trabalhou Durkheim no segundo 

trimestre, apresentando os conceitos de fato social, solidariedade e suicídio. Já em 2013, 

percebemos novamente uma melhor estruturação curricular, com o uso dos conteúdos 

anteriormente mencionados e o aprofundamento de mais conceitos durkheiminianos, 

como as regras do método sociológico, fatos sociais patológicos e normais, consciência 

individual e coletiva, solidariedade orgânica e mecânica e anomia e suicídio. Para o ano 

de 2014, a docente manteve os temas, assim como fez o novo professor em 2015, não 

aparecendo nos planos de curso destes anos nenhuma novidade curricular. 

 O mesmo padrão dos dois primeiros trimestres é observado para o terceiro, entre 

2010 e 2015. Há um autor clássico em pauta – no caso Max Weber – e os docentes 

apresentam aos educandos seus conceitos e temas mais relevantes, sem haver 

necessariamente uma contextualização com a realidade do aluno. Entre 2010 e 2013 o 

currículo é melhor articulado, com algumas pequenas alterações, quando, então, passa a 

ser reproduzido em 2014 e 2015.  

 Portanto, em 2010, a professora introduziu as ideias de tipos ideais e ação social, 

bem como trabalhou a obra A ética protestante e o “espírito” do capitalismo (2004). Em 

apenas uma das turmas, discutiu também democracia e os tipos de dominação. Já em 

2011, a nova docente acrescentou os conteúdos de racionalização, classe estamento e 

partido e violência simbólica. Em 2013 a terceira docente de nossa análise apresentou 

praticamente o mesmo trabalho, inserindo apenas mais um tópico: objetividade do 

conhecimento. Quanto a 2014, realizou apenas uma pequena modificação, relacionando 

racionalização com burocracia e capitalismo. Em 2015, mais uma vez o novo docente 

repetiu o trabalho do ano anterior.  

 Curiosamente, se o professor de 2015 não apresentou, em termos curriculares, 

nenhuma alteração ao trabalho de sua antecessora, em seu segundo ano na escola ele foi 

responsável pelo curso de Sociologia mais aproximado aos estudantes e ao projeto 

pedagógico do colégio que pudemos observar em nossa análise, como veremos a seguir. 

4.2 Uma abordagem curricular com a cara do CAp 

Estando à frente da cadeira de Sociologia em seu segundo ano na escola, o professor 

de 2016 preparou um plano de curso para o primeiro ano voltado para a realidade do aluno 
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da Educação Básica. Uma proposta em acordo com a indicação das Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), de que 

o trabalho a ser desenvolvido pelo professor de Sociologia e seus alunos deve ser feito 

em direção a compreender razoavelmente o seu entorno, enfatizando uma investigação 

do social a partir das questões do cotidiano para que ações transformadoras da realidade 

possam ser produzidas (BRASIL, 2006b: 89-91). 

Diferentemente dos outros anos, o ensino da disciplina em 2016 foi pautado pela 

reflexão crítica da própria realidade escolar, sem deixar, ao mesmo tempo, de se trabalhar 

os principais eixos temáticos indicados pelos PCN+, a saber, cultura, trabalho e cidadania. 

Para tanto, o planejamento docente fugiu da normalidade e apresentou ao currículo da 

disciplina novos autores, obras e discussões. Destarte, entendemos que esta proposta tem 

a cara do Colégio de Aplicação, visto que, conforme consta em seu projeto político-

pedagógico,  

o CAp UFRJ, nesses anos de existência, tem procurado manter-se como um 

espaço onde a experimentação de novas pedagogias, por parte do seu corpo 

docente e dos alunos licenciandos, promova, através do aprendizado de 

conhecimentos relevantes aliado a um pensamento crítico e responsável, a 

formação de indivíduos comprometidos com sua cidadania 

(UNIVERSIDADE, [s/d]). 

 

Pois, o plano de curso montado pelo professor de Sociologia de 2016 apresenta, 

primeiramente, uma revisão das discussões sociológicas desenvolvidas no ano anterior, 

recuperando os conceitos de sociedade, cultura e a relação desta com a natureza. Em um 

segundo momento, a proposta inclui uma introdução ao pensamento de Max Weber, 

apresentando como primeiro tópico a subjetividade nas Ciências Sociais. 

De fato, esta apresentação demonstra-se inusitada, visto que os trabalhos dos anos 

anteriores se direcionavam, de certa maneira, para uma busca pela objetividade na ciência, 

respeitando, evidentemente, os diferentes discursos sobre a realidade através dos autores 

estudados. Isto é, conforme nos revelam os documentos analisados, o padrão no ensino 

de Sociologia para o primeiro ano do Ensino Médio consistia em sedimentar os objetos e 

procedimentos metodológicos das Ciências Sociais segundo seus principais autores, no 

sentido de apresentar o conhecimento em um patamar além do senso comum ou das 

aparências, bem longe de parecer uma conversa de botequim (BRASIL, 2006a: 117-118).

 Inclusive, no que diz respeito a Weber, sua concepção de ciência como um 

procedimento altamente racional é percebida através do entendimento de tipos ideais – 

geralmente explicada no CAp durante as primeiras aulas sobre o autor –, ferramentas que 
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indicam, de certa forma, uma tentativa de racionalizar e objetivar as relações sociais, já 

que eles representariam fórmulas interpretativas através das quais se apresenta uma 

explicação racional para a realidade empírica que organiza (QUINTANEIRO, 2002: 

[s/d]). 

Justamente, apresentar o caráter subjetivo das Ciências Sociais no início do curso 

parece interessante, pois permite ao estudante perceber a existência de múltiplas 

interpretações para os fenômenos sociais e tomar consciência de que ele mesmo pode ser 

construtor do próprio conhecimento sociológico, desde que, claro, utilize métodos e 

ferramentas reconhecidas pela comunidade científica. Tanto que o tópico estudado na 

sequência das aulas tratou do próprio entendimento do que vem a ser um fenômeno social, 

ou, no dizer de Weber, ação social – toda conduta humana dotada de significado subjetivo 

dado por um conjunto de agentes que a executam e a orientam (QUINTANEIRO, 2002: 

[s/d]). Somados a esses assuntos, ainda no primeiro trimestre o docente trabalhou os 

conceitos de relação social, tipos de dominação e a ideia de Estado, encerrando assim sua 

abordagem sobre este autor. 

Diferentemente dos anos anteriores, o professor de 2016 não dedicou um trimestre 

para o estudo de Marx, tampouco Durkheim. Pelo contrário, apresentou ao corpo discente 

novos sociólogos para o contexto de sala de aula. Assim, no que ele intitulou de 

“perspectivas sociológicas sobre a escola”, trabalhou no segundo trimestre o tema 

“conflitos cotidianos em uma pequena comunidade”, através de Norbert Elias; e no 

terceiro, “as arbitrariedades de um currículo escolar”, com Pierre Bourdieu. Portanto, dois 

autores reconhecidamente importantes para o campo das Ciências Sociais e que não 

possuíam tanto espaço no planejamento escolar do CAp.  

Assim, com a teoria de Elias, os estudantes puderam visualizar o próprio ambiente 

escolar como uma comunidade, refletindo, desta maneira sobre as relações existentes 

entre sua população. Para tanto, tiveram contato com o saber-fazer do autor, através de 

sua “sociologia processual” – a sociologia enquanto uma formação em processo, por meio 

do estudo do desenvolvimento dos próprios conceitos (LANDINI, 2005) –, e com as 

ideias de processo civilizador, duplo vínculo20 e a dicotomia nós e eles, encontrada na 

                                                      
20 “Processo de dupla coerção, ou processo de duplo vínculo, é aquela peculiar dinâmica dialética do uso 

da violência que se dá quando o uso da violência por um determinado grupo contra outro dá origem, com 

elevado grau de probabilidade, ao uso de violência pelo outro grupo contra o primeiro, assim que houver a 

mais leve chance de o fazer. Assim, a violência do segundo grupo, em muitos casos, desencadeia também 

um aumento de violência por parte do primeiro grupo. É a isto que Elias chama de ‘processo de duplo 

vínculo’, o qual, depois de iniciado, torna-se extremamente difícil de ser sustado, ganhando impulso 
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obra Estabelecidos e Outsiders (2000). Esta, a única obra do autor mencionada 

nominalmente no plano de curso, embora possamos deduzir a partir dos tópicos 

assinalados a conversa também com O Processo Civilizador (1994) e Os alemães (1997). 

 Do ambiente escolar, o debate passou para o currículo no terceiro trimestre. Sendo 

assim, o professor apresentou aos alunos uma amostra da teoria de Bourdieu, cujos 

conceitos de habitus, campo e violência simbólica foram veiculados para a reflexão em 

torno da relação entre indivíduo e sociedade – normalmente apresentada através da 

diferença de perspectiva entre Durkheim e Weber. No caso, ao fazer uso de Bourdieu, o 

professor promoveu uma discussão em torno de como o gosto pessoal pode ser 

influenciado pelas instituições sociais. 

 Consideramos relevante este trabalho, primeiramente, por propor ao educando 

refletir criticamente sobre o próprio currículo escolar, cuja formação traz na sua 

construção o tratamento das dimensões histórico-social e epistemológica, na qual a 

primeira afirma o valor histórico e social do conhecimento e a segunda impõe a 

necessidade de reconstruir os procedimentos envolvidos na produção dos conhecimentos, 

como consta nas Orientações... (BRASIL, 2006a: 7). Justamente, no caso da escola 

básica, podemos considerar a própria construção do currículo como um fenômeno 

sociológico, dotado de características e configurações definidas social e historicamente. 

Portanto, quando o aluno é desafiado a pensar sobre isso ele submete-se a uma análise 

sociológica da sua realidade.  

 Em segundo lugar, é relevante por transformar os estudantes nos próprios 

sociólogos da escola, tornando-os mestres da sua identidade e das suas experiências 

sociais (DAYRELL & REIS, 2007: 12). Nesse sentido, o professor forneceu aos jovens 

alunos recursos e instrumentos, por meio dos conteúdos sociológicos, para explorarem e 

compreenderem a própria realidade social, estimulando-os a reconhecerem seus desejos 

e elaborarem projetos para o futuro. Um exercício importante que contribui para a 

formação sociológica dos educandos, da mesma forma que o educador, teoricamente, 

precisou ter. Afinal, como sugerem as Orientações... (BRASIL, 2006a), é crucial que o 

professor de Sociologia, pela sua formação, também exerça um papel de sociólogo da 

escola da mesma forma que o faz de docente (DAYRELL & REIS, 2007:11). 

 Finalmente, o plano de curso de Sociologia para o primeiro ano do Ensino Médio 

do Colégio de Aplicação termina com os temas racismo de inteligência e milagre social, 

                                                      
próprio, de modo que os grupos, cada um com medo do outro, combatem entre si mutuamente com cada 

vez mais violência” (BRUNO, 2017: 21). 
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cujos diálogos foram realizados sob à luz da teoria bourdieusiana, provavelmente com o 

intuito de desenvolver o senso crítico em torno do eixo temático estratificação e 

desigualdade que, não por acaso, é o foco de análise do quarto bimestre do segundo ano 

das escolas estaduais21. 

 Inquestionavelmente, o currículo desenvolvido para o ano de 2016 foi o mais 

criativo e de maior aproximação com a realidade social do corpo discente dentre todos os 

documentos analisados. Observamos uma preocupação docente em trabalhar os temas 

recomendados pelo Ministério da Educação, mas, ao mesmo tempo, produzir 

dialogicamente o conhecimento junto dos alunos a partir da realidade deles mesmos. Uma 

abordagem que prescindiu dos autores considerados canônicos, sem deixar de lado as 

principais questões sociológicas discutidas tradicionalmente nesta área do conhecimento 

e, ao mesmo tempo, trazendo à baila outros autores igualmente importantes. 

 Portanto, concluímos que a experiência do currículo de Sociologia do ano de 2016, 

tanto no que se refere ao nono ano do Ensino Fundamental, quanto, principalmente, ao 

primeiro ano do Ensino Médio, cumpriu as competências propostas pelos PCN’s para as 

para a disciplina (BRASIL, 2000: 43)22, ainda que autores, temas e até mesmo alguns 

objetivos possam não ter sido contemplados. Pois, como as próprias Orientações... 

(BRASIL, 2006a: 115) indicam, “a Sociologia não chegou a um conjunto mínimo de 

conteúdos sobre os quais haja unanimidade, pois sequer há consenso sobre alguns tópicos 

ou perspectivas”. Por este motivo, cabe ao professor escolher o que pretende trabalhar, já 

que, “dependendo do recorte que se faz, certos autores são obrigatórios e outros não, 

inclusive aqueles tidos como incontornáveis, sem contar que certos autores 

contemporâneos trazem em suas teorias referências implícitas àqueles da tradição” 

(Ibidem: 116). 

 Finalizando este capítulo, apresentamos na tabela 6 uma síntese do que foi 

trabalhado com as turmas de primeiro ano do Ensino Médio entre 2010 e 2016: 

Série/ 

ano 

Tri

mes

tre 

Eixo 

Temático 

Conceitos Temas Autores Obras 

1º ano 

do 

Ensino 

Médio 

1º Perspectivas 

Sociológicas

: Introdução 

aos 

- Materialismo 

Histórico 

Dialético; 

- A modernidade e 

o surgimento da 

Sociologia; 

- Karl 

Marx; 

- Friedrich 

Engels; 

- Manifesto 

do Partido 

Comunista 

(2001); 

                                                      
21 Cf. tabela 5 (pág. 43). 
22 Especialmente as relativas ao item representação e comunicação: “Identificar, analisar e comparar os 

diferentes discursos sobre a realidade: as explicações das Ciências Sociais, amparadas nos vários 

paradigmas teóricos, e as do senso comum”; e “Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades 

sociais, a partir das observações e reflexões realizadas.” (BRASIL, 2000: 43). 
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clássicos: 

Karl Marx/ 

Introdução a 

Max Weber 

- Forças 

produtivas; 

- Relações 

sociais de 

produção; 

- Classes 

sociais; 

- Luta de 

classes; 

- Estrutura e 

Superestrutur

a 

- Mais valia; 

- Alienação; 

- Ação social 

- Relação 

social; 

- Tipos de 

dominação 

- Estado 

- Burguesia x 

Proletariado; 

- O que é 

sociologia? 

- O que é cultura? 

- Subjetividade nas 

Ciências Sociais; 

- Max 

Weber 

- Horace 

Minner; 

- Michel de 

Montaigne

; 

- Daens – 

um grito 

de justiça 

(1993); 

2º Perspectivas 

Sociológicas

: Introdução 

aos 

clássicos: 

Émile 

Durkheim/ 

Perspectivas 

Sociológicas 

sobre a 

escola: 

conflitos 

cotidianos 

em uma 

pequena 

comunidade 

- Fato social; 

- Economia; 
- Tipos de 

solidariedade; 

– Tipos de 

consciência; 

- Anomia; 

- Sociologia 

processual; 

- Processo 

civilizador; 

- Duplo vínculo 

- Objetos e 

Métodos 

sociológicos; 

- Suicídio; 

- Consciências e 

Solidariedade; 

- Fatos sociais 

patológicos e 

normais; 

- -Divisão social do 

trabalho; 

- Estabelecidos e 

outsiders 

- Émile 

Durkheim  

- Carlos 

Castañeda 

- Marshall 

Sahlins; 

- Norbert 

Elias; 

- John 

Scotson. 

- A Erva do 

Diabo 

(1968); 

- A 

sociedade 

afluente 

original 

(2004); 

- Os 

estabeleci

dos e os 

outsiders 

(2000); 

3º Perspectivas 

Sociológicas

: Introdução 

aos 

clássicos: 

Max Weber/ 

Perspectivas 

Sociológicas 

sobre a 

escola: as 

arbitrariedad

es de um 

currículo 

escolar 

- Tipos ideais; 

- Ação social; 

- Relação social; 

- Tipos de 

dominação; 

- Estratificação 

social; 

- 

Racionalização; 

- Burocracia; 

- Violência 

simbólica; 

- Campo; 

- Habitus 

-  

- Objetividade do 

conhecimento; 

Classe, estamento e 

partido; 

- Ética protestante; 

- Racionalização, 

burocracia e 

capitalismo; 

- O gosto como 

uma instituição 

social; 

- Racismo de 

inteligência; 

- Milagre social 

- Max 

Weber; 

- Pierre 

Bourdieu 

A ética 

protestante e 

o “espírito” 

do 

capitalismo 

(2004); 

 

Tabela 6: Conteúdos, temas, autores e obras trabalhadas com o 1º ano do Ensino Médio. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente trabalho, procuramos entender como os componentes curriculares de 

Sociologia para a Educação Básica eram trabalhados em uma escola que não possui um 

currículo definido para a disciplina. Se por um lado a perspectiva de não haver conteúdos 

obrigatórios se apresenta tentadora para a construção do trabalho em sala de aula, 

sobretudo do ponto de vista da autonomia pedagógica, por outro, a falta deles pode 

representar também insegurança e incerteza para o trabalho docente, especialmente se for 

realizado pelo único profissional especializado da disciplina da instituição. 

Assim, fomos até o arquivo do Colégio de Aplicação da UFRJ – escola que 

apresenta as particularidades citadas –à procura de diários de classe que pudessem nos 

responder às indagações norteadoras. Completamos nosso corpus analítico com planos 

de curso disponibilizados por um dos professores, além de bibliografia específica sobre o 

CAp. 

Em nossos estudos, percebemos que, no tocante ao ensino de sociologia, a escola 

apresentava outras particularidades além da autonomia pedagógica que interferiam no 

trabalho docente. Isto é, devido a fatores históricos da educação brasileira e do próprio 

Colégio de Aplicação, verificamos que a disciplina Sociologia é lecionada tanto no 

Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. Entretanto, isto não representa uma carga 

horária acima da média. Pelo contrário, constatamos também que, contrariamente ao que 

exige a legislação, a carga horária da disciplina é menor do que deveria, bem como sua 

oferta não acontece para todas as séries do Ensino Médio. 

Mesmo assim, analisando a documentação selecionada e realizando uma 

comparação com o currículo da rede estadual do Rio de Janeiro, observamos que mesmo 

apresentando uma carga menor, o trabalho no CAp dava conta dos conteúdos 

equivalentes. Todavia, passamos a nos perguntar se a celeridade do ensino-aprendizagem 

da disciplina não acabava sendo outro empecilho para o desenvolvimento adequado do 

trabalho na Educação Básica e supomos que, de certa maneira, os componentes 

sociológicos são acessados por meio de outras disciplinas dentro da formação capiana. 

Outra característica que interferiu sobremaneira no ensino de Sociologia foi o fato 

da escola não contar, até o ano de 2018, com um docente efetivo para a disciplina, 

trabalhando sistematicamente com professores substitutos ao longo das duas últimas 

décadas. O que possivelmente retardou o desenvolvimento/ aprimoramento do currículo 
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e do trabalho docente, junto da não existência de outros interlocutores especializados, que 

pudessem colaborar com a execução das tarefas. 

Justamente, reparamos haver uma continuidade no trabalho entre os professores 

substitutos e, consequentemente, nos conteúdos curriculares. Notamos que a tendência 

para transformações no currículo – de escolha unilateral do docente em exercício – 

aconteciam moderadamente de dois em dois anos, mais precisamente no segundo e último 

ano dos docentes substitutos na instituição. Entendemos que as decisões em torno da 

prática docente eram influenciadas pelo trabalho do professor substituto antecedente, pelo 

Currículo Mínimo da rede estadual de ensino como parâmetro mais próximo para os 

docentes e, claro, pelos interesses particulares do professor. 

Por fim, concluímos através da análise dos diários e planos de curso que as 

mudanças curriculares existiram, oscilando por vezes os conteúdos entre uma série e 

outra. Contudo, consideramos que elas foram poucas entre os anos de 2010 e 2015, tendo 

se destacado neste contexto o trabalho relativo ao ano de 2016, por apresentar o currículo 

mais criativo e próximo à realidade do aluno, mas, ao mesmo tempo, consistente com 

relação aos principais temas e conceitos orientados pelo Ministério da Educação. 

Muitas mudanças estão para entrar na ordem do dia do Colégio de Aplicação da 

UFRJ. Nenhuma delas, entretanto, aparenta ser, atualmente, mais relevante do que a 

reforma do Ensino Médio orientada pela Base Nacional Comum Curricular. Portanto, 

nosso trabalho se encerra acreditando ter respondido às perguntas de partida, acreditando 

que ainda há muito o que investigar sobre o ensino dos componentes sociológicos no 

CAp, tanto no que se refere ao seu passado, quanto ao seu futuro. 
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