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Resumo 

 
A experiência docente, como o nome sugere, é uma vivência empírica. Conforma-se em um              

locus particular, qual seja, a escola. Dono de uma história particular, o espaço da escola é                

altamente específico e concentra em si um sem número de contextos e trâmites que germinam               

tão somente em um espaço que, por excelência, propõe-se a educar as mentes que por lá                

passam. Tal missão, quando pensada nos termos de um fazer profissional, lança uma série de               

desafios para os agentes que irão se propor a dar conta de tal objetivo: pedagogos,               

coordenadores, diretores e, na linha de frente de todo este processo, os professores e              

professoras 

O Programa Residência Pedagógica permite não só uma inserção profunda no mundo            

profissional escolar, como também uma constante prática autorreflexiva da mesma,          

contribuindo de maneira avultada para a qualificação do profissional a ser formado. Nesse             

sentido, o objetivo deste trabalho é demonstrar as contribuições do Programa Residência            

Pedagógica para a formação do licenciando em Ciências Sociais, futuro professor de            

Sociologia, focando nas deficiências estruturais da formação proposta pelas licenciaturas e           

em que medida a experiência de formação proposta pelo Programa consegue dar conta destas              

deficiências. 

O método utilizado foi o relato reflexivo da experiência do autor deste trabalho,             

licenciando em Ciências Sociais, que participou na qualidade de bolsista, pela vigência de um              

ano, do primeiro edital do Programa Residência Pedagógica. Tendo atuado regularmente           

como professor regente de uma turma do terceiro ano do ensino médio em uma escola               

estadual, baixo a supervisão de um professor devidamente concursado e alocado na mesma, a              

inserção profunda nos afazeres cotidianos da realidade profissional do magistério tornaram-se           

um aspecto integral do processo de formação deste licenciando. Percebendo a riqueza de tal              

experiência para a formação, as reflexões feitas à luz desta permitiram lançar luz em uma               

série de questões não contempladas pela licenciatura em seu caráter normativo. Desta forma,             

o cruzamento da experiência de prática profissional reflexiva constante e o modelo de             

formação proposto pela licenciatura permitem-nos revelar pontos de tensão que lançam luz            
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em deficiências e possibilitam apontar caminhos rumo ao recrudescimento da excelência na            

formação do profissional de ensino, neste contexto, o professor e a professora de sociologia. 

Pudemos perceber, em face às reflexões tecidas, que a licenciatura normativa, isto é, o              

caminho de formação proposto pelo plano de curso da universidade, suas disciplinas,            

conteúdos e, principalmente, práticas, possui um distanciamento notável daquilo que é           

exigido do professor quando este chega ao "chão da escola", preparando-o pouco para atender              

às demandas profissionais do magistério. A universidade oferta uma formação que pode ser             

caracterizada como "bacharelesca", isto é, permanece com um enfoque grande naquilo que é             

comum ao universo profissional do pesquisador. O que se exige do aluno da licenciatura é o                

domínio, ainda que superficial, das linhas gerais de importantes marcos teóricos dos três             

ramos das ciências sociais comuns ao currículo: Antropologia, Sociologia e Ciência Política.            

As provas e trabalhos propõem ou o esforço interpretativo dos modelos teóricos ou a              

aplicação básica de modelos de análise, ou, ainda, a revisão de literatura interessada a algum               

aspecto particular de uma destas ciências, de modo que discussões a respeito da educação,              

magistério e docência ou não aparecem ou figuram como comentários passageiros e de             

segunda ou terceira mão. As ciências da educação, por sua vez, aparecem em disciplinas              

separadas, também centradas em si mesmas, fazendo pouca ou nenhuma associação às            

ciências sociais que deverão ser instrumentalizadas nos contextos da escola básica pelos            

profissionais a serem formados. 

Conclui-se, então, que o profissional resultante deste processo de formação possui           

certo domínio de marcos teóricos importantes referentes às três grandes Ciências Sociais que             

integralizam o currículo da licenciatura, mas não compreende como colocá-las ao serviço do             

magistério na escola básica. Em outras palavras, possui certo domínio teórico, mas carece dos              

conhecimentos necessários para transpor este conhecimento teórico para as necessidades          

colocadas pela escola básica brasileira e pelo exercício da docência dentro deste espaço. O              

profissional formado possui, portanto, baixa qualificação, no fim das contas "formando-se"           

propriamente no decurso da trajetória profissional, não raro dando-se a práticas de ensino e              

aprendizagem equivocadas que contribuem sobremaneira para a perpetuação da atual          

qualidade do ensino brasileiro. 

 

Palavras-chave: docência, ensino, licenciatura em Ciências Sociais, Programa Residência         

Pedagógica.  
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Abstract 
 
The teaching experience, as the name suggests, is an empirical experience. It is conformed              

into a particular locus, namely the school. Owner of a particular history, the school space is                

highly specific and concentrates in itself a number of contexts and procedures that germinate              

only in a space that, par excellence, proposes to educate the minds that pass through there.                

Such a mission, when thought in terms of a professional activity, poses a series of challenges                

for the agents who propose to achieve this objective: educators, coordinators, directors and, in              

the front line of this whole process, teachers. 

The Pedagogical Residency Program allows not only a deep insertion in the school             

professional world, but also a constant self-reflexive practice, contributing greatly to the            

qualification of the professional to be formed. In this sense, this work aims to demonstrate the                

contributions of the Pedagogical Residency Program to the formation of the graduate student             

in Social Sciences, future professor of Sociology, focusing on the structural deficiencies of             

the formation proposed by the graduation courses and to what extent the formation             

experience proposed by the Program addresses these deficiencies. 

The method used is the reflexive account of the experience of the author of this work,                

graduating in Social Sciences, who participated, for the duration of one year, of the first call                

for the Pedagogical Residence Program in Brazil. Having acted regularly as a regent teacher              

in a third-year high school class at a state school, under the supervision of a duly admitted                 

and allocated teacher, the deep insertion in the daily affairs of the professional reality of the                

teaching profession became an integral aspect of this licensee's formation process. Realizing            

the richness of such experience, the reflections made over this experience allowed to shed              

light on a series of issues not covered by the degree in its normative character. In this way,                  

the crossing of the experience of constant reflexive professional practice and the formation             

standard proposed by the university allow us to reveal points of tension that shed light on                

deficiencies and make it possible to point out paths towards the resurgence of excellence              

when forming teaching professionals, in this context, the teacher of sociology. 

We were able to perceive, following the reflections woven, that the normative degree,             

that is, the training path proposed by the university's course plan, its disciplines, contents and,               

mainly, practices, has a notable distancing from what is required of the teacher when he or                

11 
 



she reaches the "school floor", preparing them little to meet the professional demands of the               

teaching profession. The university offers a training degree that can be characterized as             

"bacharelesca", that is, it sticks, with great emphasis, to what is common to the professional               

universe of the researcher. What is required from the undergraduate student is the mastery,              

although superficial, of the general lines of important theoretical frameworks of the three             

branches of social sciences common to the curriculum: Anthropology, Sociology and           

Political Science. The tests and evaluations propose either the interpretative effort of            

theoretical models or the basic application of models of analysis, or even the revision of               

literature interested in some particular aspect of one of these sciences, so that discussions              

about education and teaching whether do not appear or appear as passing comments and              

second or third hand observings. The educational sciences, in turn, appear in separate             

disciplines, also centered on themselves, making little or no association with the social             

sciences that should be used in the basic school contexts by the professionals to be trained. 

It is concluded, then, that the professional resulting from this training process has a              

certain mastery of important theoretical milestones referring to the three great Social Sciences             

that make up the curriculum of the course, but does not understand how to put them at the                  

service of the teaching staff in the basic school. In other words, it has a certain theoretical                 

domain, but it lacks the necessary knowledge to transpose this theoretical knowledge to the              

needs posed by Brazilian basic school and the exercise of teaching within this space. The               

trained professional has, therefore, low qualification, acquiring its professional practices          

properly properly during the work track pursued along, often resulting in the creation of              

wrong teaching and learning practices and techniques that contribute greatly to the            

perpetuation of the current quality of Brazilian education. 
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Introdução: notas metodológicas e escopo. 
 
O grande tema de pesquisa no qual este trabalho se insere são os saberes docentes, que por                 

sua abrangência e caráter pletórico, exige uma contextualização que nos permita mirar mais             

assertivamente e balizar nossos horizontes metodológicos. Nesse sentido, o objetivo desta           

seção é, em um primeiro momento, localizar nosso trabalho teoricamente colocando nossa            

discussão a fim dos estudos chamados “vida dos professores” aos arredores do            

reconhecimento da subjetividade destes agentes e, em um segundo momento, nos apropriar            

deste arcabouço teórico para fundamentar nossa metodologia reflexiva e discursiva através do            

reconhecimento do licenciando enquanto sujeito do conhecimento. Encerramos a seção          

apresentando o objetivo central deste trabalho e o roteiro percorrido para dar conta do              

mesmo. 

 

1. Metodologia 

Maurice Tardif (TARDIF, 2014) nos chama a atenção para o fato de que as questões a                

respeito da natureza e implicações do conhecimento dos professores é um assunto que tem              

dominado as ciências da educação anglo-saxônicas e norte-americanas nas duas últimas           

décadas, recentemente inserindo-se no contexto brasileiro. Segue-se um alargamento destes          

estudos de maneira que muitas ramificações e arcabouços conceituais e teóricos puderam ser             

conclamados a lançar luz no tema dos saberes docentes, desde um caráter psicologizante até              

abordagens mais estruturalistas que subordina a agência dos sujeitos às estruturas sociais em             

operação. 

Deslocamos nosso olhar, ainda junto de Tardif, para aquelas pesquisas que           

pretenderam considerar o professor e a professora enquanto sujeitos do conhecimento, isto é,             

um postulado que: 

(...) pare de considerar os professores, por um lado, como técnicos que            
aplicam conhecimentos produzidos por outros (por exemplo: os        
pesquisadores universitários, os peritos em currículo, os funcionários do         
Ministério da Educação, etc.), e, por outro lado, como agentes sociais cuja            
atividade é determinada exclusivamente por forças ou mecanismos        
sociológicos (por exemplo: a luta de classes, a transmissão da cultura           
dominante, a reprodução dos hábitos e dos campos sociais, as estruturas           
sociais de dominação, etc.). (TARDIF, 2014, p. 229) 
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Não se trata, portanto, de reduzir o docente à qualidade de um aplicador técnico, de um                

operador, como se sua profissão estivesse resumida à transmutação em ação concreta de uma              

receita teórica ou metodológica produzida na ante-sala da prática profissional. Não trata-se,            

também, de enxergar esta prática profissional tão somente enquanto a resultante da operação             

de “forças maiores”, como determinantes estruturais sociais, processos históricos e léxicos           

culturais, ou, ainda, processos psicológicos e puramente cognitivos. 

Qual deve, então, ser a visão privilegiada por nossas considerações analíticas?           

Preferimos adotar a perspectiva que debruça-se por sobre o trabalho docente considerando-o            

enquanto fruto das mobilizações feitas pelos professores e professoras em função de suas             

necessidades pedagógicas. Nesse sentido, trazemos à baila uma concepção de docente           

enquanto sujeito do conhecimento, que pode ser compreendido enquanto 

um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo             

lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes           

de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta. Nessa                

perspectiva, toda pesquisa sobre o ensino tem, por conseguinte, o dever de            

registrar o ponto de vista dos professores, ou seja, sua subjetividade de            

atores em ação, assim como os conhecimentos e o saber-fazer por ele            

mobilizados na ação cotidiana. (TARDIF, 2014, p. 230) 

 

Compreendemos que a profissão docente se passa em um espaço dinâmico e vivo, demarcado              

por um sem número de contingencialidades e entrelaçamentos de agenciamentos. Uma escola            

não é uma ilha, e para muito além dos planos para a educação feitos pelos governos                

instituídos, das formações que dão o background dos profissionais que habitam este espaço e              

das eventualidades históricas que resultaram em sua conformação, a escola mesma é            

produzida todos os dias na prática e na ação dos sujeitos que a habitam. Pode ser que o                  

crisol de tais ações seja um sem número de imponderáveis das mais plurais ordens              

(psicológicos, cognitivos, culturais, sociais, econômicos, etc.). Não entraremos nas discussões          

a respeito dos níveis de consciência e inconsciência ou na ordem do que é ou não observável                 

no que tange as dimensões da ação. Importa estabelecermos que nosso olhar analítico volta-se              

com energia para a ação concreta, para a prática, que se coloca enquanto condicionante que               

determina a realidade do saber docente. 
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Entrementes, alargamos este ponto de vista que toma o docente enquanto um sujeito             

do conhecimento e o transmitimos ao licenciando, estimulando, assim, uma transposição           

deste conceito. Para compreender este traslado, propomos colocar uma “lente de aumento” no             

mesmo de modo a dissecá-lo com um pouco mais de agudeza: percebamos que há um               

genitivo que conecta o sujeito ao conhecimento, colocando estes dois elementos em uma             

relação íntima. Nesse sentido, o docente é colocado em relação às práticas de docente, ou aos                

conhecimentos de docente. É um relacionamento que, como vimos algumas linhas acima,            

pode ser resumido em: a) “um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que                

ele mesmo lhe dá” e b) “um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes               

de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta”. Os termos destas                  

sentenças do próprio autor que funciona como base para nossa discussão (TARDIF, 2014)             

podem ser reorganizados de modo a compreender um relacionamento trino e indissociável:            

sujeito-atividade-contexto. O sujeito, aqui, é o docente, que só é docente pois está em um               

contexto onde suas ações são interpretadas enquanto ações de docente — a escola, a sala de                

aula, a sala dos professores, a reunião de pais e mestres, o ponto de ônibus onde estão os                  

alunos e alunas, etc. — Estas ações, por sua vez, se ativam, entram em atividade, traduzem-se                

em ação concreta e em uma prática por nenhum outro meio primordial que não o sujeito, já                 

que é seu suporte físico o vessel por onde tais ações se materializam: suas mãos, cordas                

vocais, passos com os pés, o dedo indicador que aponta a lousa, o olhar zangado, o timbre                 

barítono da voz, os cabelos desalinhados, o sangue que sobe às bochechas, etc. Tal              

materialização, com efeito, surge em um contexto particular que nos permite perceber que o              

rubor das bochechas não é o rubor das bochechas somente, mas também o rubor das               

bochechas de um docente, daquele ou daquela que se prostra diante de uma aglomeração de               

humanos interessados, mais ou menos, obrigados, mais ou menos, a relacionarem-se com sua             

vitalidade manifesta em roupagem professoral. Sabemos, contudo, que tais ações          

materializadas por meio do sujeito são ações docentes pois há um contexto que as antecede e                

as atravessa do momento em que “vêm ao mundo”, que permite-nos interpretá-las enquanto             

ações de um professor. Estas ações contextualizadas, contudo, fortalecem sua identidade           

professoral (por surgirem em um contexto docente) ao mesmo tempo que fortalecem elas             

mesmas o contexto onde habitam, formulando uma relação dialética: o contexto identifica a             

ação e a ação fortalece o contexto. Quanto mais o contexto se fortalece, mais a identidade da                 
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ação se recrudesce. Dialética, como vimos, que só é possível por assentar-se em uma              

materialidade vital, qual seja, o corpo do docente. 

Quando transferimos esta dialética trina indissociável subjacente ao conceito de           

sujeito do conhecimento desde o docente até o licenciando, estabelecemos que o próprio, no              

contexto de sua formação, perfaz todo este percurso que apontamos acima, contudo,            

encontrando uma liminaridade no que tange o contexto que, por consequência, reverbera em             

toda esta relação dialética. O licenciando em Ciências Sociais, como veremos nas páginas             

que se seguem neste trabalho, em um primeiro momento, reporta-se ao           

“contexto-prática-sujeito” típico da discência: é um sujeito em formação, assujeitado a um            

projeto curricular. É um ingressante em um novo mundo desconhecido, afastado do seu             

código cotidiano, e sua presença se justifica enquanto um receptáculo do conhecimento a ser              

posto em prática por uma ótica de aplicação mais que de elaboração, conforme procuramos              

esclarecer nas dinâmicas de ensino do eixo de Ciências Sociais no capítulo 2 desta obra. 

Contudo, em certo momento de sua formação, o licenciando, por meio do estágio             

supervisionado, e muito mais agudamente por meio do Programa Residência Pedagógica,           

reporta-se ao “contexto-prática-sujeito” típicos da docência: no estágio supervisionado         

ingressa pela primeira vez numa escola não na qualidade de visitante, nem na de aluno, mas                

de estagiário, e por mais que esteja circunscrito à metodologia de observação , habita um              1

território onde atividades avaliativas e a atenção à fala do professor interessada em transmitir              

conhecimento não é o foco de sua prática, mas sim a relação entre as ações do docente em                  

observação e um arcabouço teórico que lhe sustente e dê sentido; ademais, a busca por               

exemplos e reflexões que lhe permitam elaborar sua própria prática profissional tanto por             

exigência avaliativa (é necessário reger uma aula antes de adquirir o diploma de licenciando)              

quanto por mirar na possibilidade de atuação profissional. Já no Programa Residência            

Pedagógica, como veremos adiante, o mergulho profundo na prática docente agudiza ainda            

mais esta liminaridade ao favorecer uma formação de professores associada a uma prática             

reflexiva constante, a um arcabouço teórico de base próprio do ensino de Sociologia Escolar              

e ao estimular a criação em detrimento da reprodução no que tange as ações profissionais. 

1 O estágio supervisionado da licenciatura em Ciências Sociais que serviu de base a este trabalho conta com uma                   
metodologia específica de observação que é explicada e explorada na seção “O estágio” do Capítulo 2 desta                 
obra. 
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Nesse sentido, enxergar o licenciando enquanto um sujeito do conhecimento implica           

em: 

(...) abrir um espaço maior para uma lógica de formação profissional que            
reconheça os alunos como sujeitos do conhecimento e não simplesmente          
como espíritos virgens aos quais nos limitamos a fornecer conhecimentos          
disciplinares e informações procedimentais, sem realizar um trabalho        
profundo relativo às crenças e expectativas cognitivas, sociais e afetivas          
através das quais os futuros professores recebem e processam esses          
conhecimentos e informações. (TARDIF, 2014, p. 242). 
 

Tardif então segue dizendo: 

Essa lógica profissional deve ser baseada na análise das práticas, das tarefas            
e dos conhecimentos dos professores de profissão; ela deve proceder por           
meio de um enfoque reflexivo, levando em conta os condicionantes reais do            
trabalho docente e as estratégias utilizadas para eliminar esses         
condicionantes na ação. (TARDIF, 2014, p. 242). 
 

A partir destas considerações, a metodologia aplicada para formular as reflexões deste            

trabalho, estando a fim da consideração do licenciando enquanto um sujeito do conhecimento             

e todas as consequências de tal consideração, foi o relato reflexivo, onde fazemos uma análise               

das práticas, tarefas e conhecimentos que envolvem e dão corpo às disciplinas da licenciatura              

em Ciências Sociais que serviu de base para este trabalho. 

Propomos um agenciamento formativo do licenciando, que na medida em que se            

materializa enquanto método, lhe permite refletir a respeito de sua própria formação            

sistematizando sua experiência em um discurso elucidativo e analítico que encontra suas            

marcas de pertença naquilo que é próprio do licenciando, isto é, nas práticas singulares e               

particulares do sujeito do conhecimento submetido a um processo de formação: é formado na              

mesma medida em que reflete a respeito deste processo de formação, submetendo as práticas              

de seus professores, os tipos de atividade avaliativa, os autores tratados nas aulas, a duração               

dos seminários, a pertinência dos conteúdos das ementas, a distribuição do conteúdo, a             

sequência didática das aulas, a linguagem acadêmica, enfim, aspectos ordinários da discência            

em licenciatura a um exercício de reflexão. 

Destarte, se por um lado favorecemos a produção de um conhecimento que está a fim               

da análise do curso de licenciatura feita pelo próprio sujeito em formação, qual seja, o               

licenciando, por outro, nos colocamos em franca oposição a um ponto de vista que toma o                

licenciando como um receptáculo de informações e conhecimentos, como um ingressante em            
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um mundo alheio ao seu código doméstico, como um mero aplicador de um saber que lhe foi                 

legado ou produtor de um conhecimento essencialmente imaturo.  

 

2. A Pesquisa. 

O objetivo central deste trabalho é compreender qual o impacto do Programa            

Residência Pedagógica em Ciências Sociais para a formação do licenciando.          

Compreendemos que o Programa, ao propor-se a aperfeiçoar a formação do licenciando,            

projeta um verdadeiro modelo de formação que, quando relacionado ao proposto pela            

licenciatura em Ciências Sociais, é capaz de revelar pontos sensíveis que nos permitam tanto              

enxergar com mais clareza os alcances e limites da licenciatura em Ciências Sociais quanto              

vislumbrar e propor caminhos para que esta licenciatura possa aperfeiçoar-se em seu objetivo             

principal, qual seja, o de formar professores e professoras de Sociologia. 

Para dar conta deste objetivo, inauguramos nossa discussão no capítulo 1,           

Apresentando o Programa Residência Pedagógica, como o título sugere, apresentando o           

Programa Residência Pedagógica por meio da caracterização de seus atores, apresentando-os           

de acordo com suas respectivas funções no Programa. As categorias utilizadas para classificar             

estes atores foram aquelas utilizadas no primeiro edital de convocação do Programa, ao qual              

o autor deste trabalho participou na qualidade de bolsista. Segue-se a cada uma das              

caracterizações uma exploração a respeito do modo particular de atuação de cada um destes              

agentes onde procuramos explicitar de maneira mais clara como se dá a dinâmica de seus               

trabalhos durante o tempo de vigência do Programa. 

No capítulo 2, A Licenciatura em Ciências Sociais, nos preocupamos em apresentar a             

Licenciatura em Ciências Sociais nos indagando quais as perspectivas que esta transmite aos             

futuros professores e professoras de Sociologia escolar. Importa, aqui, compreender qual é o             

tipo de profissional que, infere-se, será o resultante quando submetido às diferentes            

modalidades de práticas de ensino propostas pelas disciplinas obrigatórias do currículo. Para            

dar conta deste objetivo, dividimos a licenciatura em Ciências Sociais em dois grandes eixos:              

o primeiro refere-se às Ciências Sociais própriamente ditas, o segundo às Ciências da             

Educação. Em cada um destes eixos prosseguimos com uma caracterização de cada uma das              

disciplinas obrigatórias do curso, enfocando elucidar suas dinâmicas e seu funcionamento.           

Em seguida, ainda em relação a cada disciplina, partimos para o esforço compreensivo de              

quais propostas para o futuro profissional do docente de Sociologia Escolar é sugerido pelo              
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modo de formar específico de cada uma delas para, então, encaminharmos para o fechamento              

de nossa discussão excitando algumas perspectivas críticas para o ensino de Sociologia            

Escolar que podem ser pensadas a partir do levantamento feito da dinâmica destas disciplinas              

formativas. 

Prosseguimos, já no capítulo 3, O Programa Residência Pedagógica, com o objetivo            

de discutir a relação entre o Programa Residência Pedagógica e as práticas formativas da              

licenciatura em Ciências Sociais procurando compreender em que medida o Programa é            

capaz de figurar como um elemento de importância na formação do licenciando. Para dar              

conta desta finalidade, pretendeu-se colocar a Residência Pedagógica em relação com os            

principais pontos sensíveis levantados na seção anterior a respeito do aspecto formativo dos             

eixos de Ciências Sociais e Ciências da Educação, para tal, indagando-nos em que medida a               

Residência Pedagógica pode favorecer a relação entre o conhecimento teórico-científico          

vindo da formação e as necessidades da Escola Básica, elucidando, em seguida, como uma              

prática autorreflexiva pode propiciar esta relação. Em seguida, procurando refletir quais           

rupturas para a formação normativa proposta pela Licenciatura em Ciências Sociais o            

Programa propõe, invocamos a figura de três unidades de análise, a prática reprodutora, o              

léxico e os vícios de origem, procurando estabelecer como a licenciatura em questão os excita               

e em que medida as práticas propostas pela Residência influem diretamente nestes aspectos             

de modo a performar uma proposta diferencial de formação, isto é, uma ruptura propriamente              

dita. 

Finalizamos nosso trabalho no capítulo 3, A Sociologia Escolar que surge da prática,             

mirando discutir qual é a Sociologia Escolar que podemos idealizar a partir das práticas              

formativas sugeridas pelo Programa Residência Pedagógica em Ciências Sociais que serviu           

de base para a produção deste relato reflexivo. Para dar conta deste objetivo, nos              

posicionamos colocando a necessidade de o conhecimento sociológico possuir um caráter útil            

na Escola Básica ao reportar-se a um horizonte formativo, isto é, ao ter em mente um alvo                 

para onde possa mirar e encaminhar-se enquanto um aspecto importante na formação de             

alunos e alunas. Seguimos, indicando um aspecto crítico da vigente modalidade de            

construção do conhecimento sociológico na Escola Básica, reiterando seu caráter esvaziado,           

reprodutor e autocentrado, isto é, que não reporta-se às necessidades essencialmente           

pedagógicas e didáticas colocadas pelos discentes. Nossa arguição prossegue propondo como           

solução para a problemática levantada a constituição de um novo código profissional para a              
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docência que prime por uma prática autorreflexiva aliada a um arcabouço teórico-conceitual            

das ciências de referência que possa lhe conferir status renovados. Encerramos nosso trabalho             

indicando de modo assertivo três caminhos a serem adotados pela licenciatura mesma com a              

finalidade de produzir saberes profissionais que dêem passos em direção à institucionalização            

deste novo código profissional.  
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Capítulo 1. Apresentando o Programa 

Residência Pedagógica 
 

O Programa Residência Pedagógica foi pensado como uma proposta de          

aprimoramento da qualificação profissional tanto de licenciandos quanto de professores já           

atuantes no magistério. Destina-se aos alunos e alunas que já se encontram nos últimos              

semestres de sua formação e, portanto, a priori já com certo domínio teórico do que concerne                

os saberes científicos ofertados pela universidades. Destina-se, também, aos professores e           

professoras da educação básica sobre a perspectiva de uma formação continuada,           

viabilizando encontros onde a prática destes e destas docentes pode ser refletida, reavaliada e              

reformulada. O Programa, ainda, engendra uma ponte entre a universidade que forma            

profissionais para o magistério e a escola básica que, por sua vez, irá absorvê-los. 

Tão logo o edital é lançado e os integrantes do Programa são definidos, as atividades               

começam, tendo por locus específico tanto a universidade quanto a escola básica. Vejamos             

quem são seus agentes e como se dão suas respectivas atuações. 

O professor-coordenador, doravante chamado apenas de coordenador, é o membro da           

Universidade responsável por reger todas as atividades do grupo de bolsistas. Podemos            

compreender sua atuação tanto como a de um regente quanto a de um formador. Enquanto               

regente, é o responsável por administrar o horário das reuniões do grupo de bolsistas, definir               

sua periodicidade, organizar reuniões, definir secretários para as mesmas e fazer os trâmites             

burocráticos e comunicações entre todos os membros do programa e a universidade.            

Enquanto formador, compreende-se que o coordenador é ele também um profissional do            

magistério detentor do conhecimento específico requerido e fundado por esta profissão.           

Nesse sentido, na qualidade de um profissional qualificado, serve como referência para            

apontar diretivas teóricas nas discussões, sugerir reflexões que aclarem certos aspectos da            

atividade profissional, encaminhar os debates para que estes enriqueçam as experiências de            

formação, realizar críticas importantes para o processo de construção do conhecimento e            

orientar os demais bolsistas em seus intentos de pensar reflexiva e criticamente suas práticas              

docentes. Ademais, possui a função de árbitro e disciplinador, responsabilizando-se pelo bom            
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andamento do projeto e da boa convivência entre os membros da equipe, podendo, caso              

necessário, vetar qualquer membro do projeto desde que com justificativa. 

Os professores-supervisores, doravante chamados supervisores, são os docentes em         

atuação nas escolas básicas que se candidataram ao edital e foram devidamente selecionados             

para o programa. Uma vez que o Programa Residência Pedagógica deste trabalho diz respeito              

ao ensino de Sociologia, os professores e professores em questão são atuantes em turmas              

regulares do Ensino Médio em instituições de ensino obrigatoriamente públicas das mais            

variadas modalidades, desde escolas estaduais regulares até projetos bilíngues, como, por           

exemplo, o CIEP Brasil França, localizado em Icaraí, Niterói, cujo um dos professores fez              

parte do projeto que serviu de base para as análises deste trabalho. 

A estes supervisores são designados um certo número de licenciandos e licenciandas            

que irão acompanhá-lo, por um ano inteiro, em todas as suas atividades profissionais, desde o               

preenchimento de diários e planejamento de aulas até a regência de turmas inteiras e              

participação em Conselhos de Classe. São responsáveis, portanto, por orientar os licenciandos            

em seu, muitas vezes, primeiro contato com certos rudimentos da profissão docente e por              

garantir que as atividades de regência de aula sigam seu decurso normativo sem que              

quaisquer prejuízos sejam ocasionados, tanto para a escola a receber os bolsistas — seu              

planejamento, plano político-pedagógico, rotinas —- quanto para os alunos que estarão sobre            

a responsabilidade coletiva do grupo de licenciandos. 

Mas há um aspecto interessante de sua atuação. Estes profissionais já ocuparam a             

mesma posição que os licenciandos que estão sob sua supervisão: possuem, então, um olhar              

de penetração que lhes permite enxergar por contraste e até mesmo prever as possíveis              

dificuldades que os licenciandos poderão encontrar ao darem seus primeiros passos no            

magistério. É um tipo de saber profissional construído tanto pelo acúmulo de experiências na              

atuação docente quanto pelo processo de formação formal que passaram durante sua            

licenciatura. Contudo, ao mesmo tempo que servem de tutores e referência importante para os              

licenciandos, estão estes mesmos profissionais em um processo de formação continuada.           

Fazem um movimento de regresso à universidade, espaço este que, às vezes, já há muito não                

habitavam mais, tendo todo seu contato com o mundo acadêmico cessado a partir do              

momento que conseguiram suas titulações. Nesse sentido, ao passo que servem de tutores são              

também tutorados, enquanto que ensinam também aprendem, seja com as indicações e            
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reflexões propostas pelo coordenador seja com a participação in loco dos licenciandos em             

suas rotinas de trabalho. 

Rotina de trabalho ganha, aqui, um significado especial. Os professores supervisores           

já vêm com uma trajetória profissional consolidada, com maneirismos, formas de           

interpretação, hábitos profissionais e modos de fazer cristalizados. São herdeiros de um estilo             

de época no que tange tanto a atuação profissional quanto suas formações, e nesse sentido,               

tanto o retorno à universidade quanto o contato direto com os licenciandos viabiliza a              

atualização e reformulação de suas atuações profissionais. Na medida em que os licenciandos             

se inserem na rotina de trabalho de seus supervisores, formulam sugestões, apontam            

caminhos e cogitam resoluções de problemas que refletem não só a trajetória de suas              

formações como também revela estilos profissionais em incubação que ao chocar-se com os             

modos cristalizados de seus supervisores gera uma tensão criativa onde a experiência docente             

do professor concursado dialoga com a formação fresca e em andamento dos licenciados de              

modo a resultar em um solo extremamente fértil tanto para a atualização e reformulação da               

prática docente já consolidada quanto para a formação primária destes licenciandos in loco no              

espaço por excelência de suas profissões. É nessa chave que podemos perceber que toda a               

rotina de trabalho do docente sofre uma reviravolta quase que dramática: a sua autonomia              

profissional é abalada de um só golpe, automaticamente passando a ter um séquito de              

professores em formação a se responsabilizar enquanto agentes relevantes e de peso em             

absolutamente todas as suas decisões pedagógicas. Este quadro é uma amostra do impacto             

que o Programa Residência Pedagógica surte em seus integrantes, tanto no que pese para o               

lado da formação dos licenciandos quanto para o da formação continuada dos docentes. 

Ademais, estes docentes fazem um movimento pendular de retorno aos bancos da            

universidade. Esta atuação profissional consolidada é novamente posta a prova em face às             

discussões teóricas e reflexivas a respeito da prática docente onde modos de atuação já              

cristalizados são submetidos ao julgo da crítica elucidativa tanto teórica no que tange os              

autores e autoras convidados a enriquecer os debates quanto dos demais colegas de profissão              

e dos próprios licenciandos. É como se a atuação profissional fosse desnudada e submetida,              

de repentino, ao escrutínio de um time de profissionais, prontos a problematizar e apontar              

caminhos diferentes, às vezes, em direções muito díspares daquela já a tanto tempo tomada              

pelos profissionais do magistério em atuação. Não podemos nos esquecer que tanto a escola              

quanto a profissão docente produzem seu saber próprio, que por sua vez pode contrastar com               
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o tipo de conhecimento sui generis científico produzido pela universidade, não raro,            

assentado em modelos de análise, apontamento de caminhos, também analíticos, e soluções            

hipotéticas para problemas reais que nem sempre encontram lastro nos fenômenos que            

compõem o quotidiano da escola. Nesse sentido, um retorno à universidade significa uma             

reapropriação deste espaço por parte destes profissionais que ao mesmo tempo em que se              

reiteram dos debates sendo feitos no campo conseguem aprimorá-lo ao retroalimentá-los com            

os dados reais retirados de suas vivências e de seus saberes específicos resultantes de suas               

atuações concretas nos espaços escolares. Ao mesmo tempo, uma vez que a cultura             

intelectual de nosso país é ainda extremamente bacharelesca, a presença destes agentes no             

espaço universitário dá margem para que a importância do saber específico da educação             

básica seja reconhecida de modo a recrudescer o valor do capital intelectual relegado à              

dimensão prática, teórica e epistemológica da docência na educação básica. Nesse sentido,            

para estes professores supervisores, a presença dos licenciandos em sua rotina de trabalho, o              

retorno ao espaço universitário e a presença nas reuniões semanais impactam sobremaneira            

suas identidades profissionais e oferece um sem número de oportunidades para que a atuação              

profissional seja criticamente reconsiderada, reformulada e requalificada, não raro, à luz da            

propriedade destes encontros, saltando qualitativamente para instâncias superiores. 

Por fim, temos a figura dos licenciandos. Estes são alunos e alunas da universidade já               

em seus últimos períodos de formação — conforme exige o edital do Programa. Por conta               

disso, estão em um momento onde já possuem certo contato considerável com os principais              

marcos teóricos das três grandes Ciências Sociais e já passaram por algumas das discussões              

teóricas relegadas às Ciências da Educação. Em outras palavras, são menos crus, já possuindo              

alguma noção a respeito dos caminhos profissionais que gostariam de traçar ou, ao menos,              

compreendem que a Residência Pedagógica é um laboratório interessante para conhecer de            

perto e com intensidade o fazer profissional do magistério de modo a testarem a si mesmos c                 

compreender em que medida esta realidade e fazer profissional corresponde aos seus desejos             

e planos.  

Ingressam no Programa já com uma bagagem intelectual considerável, contudo, ainda           

não submetida ao escrutínio crítico dos profissionais em atuação e da vivência in loco da               

experiência do magistério. Contudo, engana-se quem considera que estes licenciandos e           

licenciandas são um espaço amplo e aberto prontos a receberem a instrução de seus              

supervisores e coordenador, preparados para serem inundados pelas lições que a prática pode             
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oferecer. São, não podemos esquecer, herdeiros do modelo de formação proposto pelo            

currículo da licenciatura. Trazem consigo, ainda, uma cultura muito bacharelesca e analítica,            

que prima pelo enquadramento dos fenômenos dentro das categorias teóricas de crítica e             

análise que carregam consigo e que colecionaram desde os seus primeiros períodos na             

universidade. Desta forma, para além de também serem agentes que contribuem no volume             

de autores, obras e teorias em circulação nos debates, trazem já certos modelos mais ou               

menos estabelecidos dos caminhos pelos quais gostariam que suas atuações profissionais se            

dessem. 

Supervisores e licenciandos encontram-se de uma a duas vezes por semana na escola             

e lá atuam em conjunto. Não há um modelo padrão de atuação, e cada supervisor tem                

autonomia para, junto de suas equipes de licenciandos, formatar seu trabalho da maneira que              

melhor lhes convir. Por exemplo, existem escolas onde os supervisores atendem a um número              

de turmas tal que é possível designar um licenciando por turma para que este se               

responsabilize inteiramente por esta, como que tomando as rédeas de modo integral de todo o               

processo educativo de uma turma de alunos e alunas. Já em outras escolas pode ser que os                 

contextos não permitam este modo de atuar mais particularizado, de modo que os             

licenciandos vão alternando-se entre si, responsabilizando-se não particularmente por cada          

turma mas sim por blocos de assuntos ou até mesmo bimestres específicos. Ou, ainda, pode               

ser que o grupo como um todo prefira cuidar de todas as turmas de modo a planejar aulas                  

conjuntas onde todos participam. Via de regra, o modelo de atuação é livre e a única                

exigência é que este seja frutífero do ponto de vista aplicação do Programa, isto é, que sirva                 

para enriquecer as trajetórias profissionais em jogo na mesma medida em que enriquece o              

processo de ensino e aprendizagem dos alunos e alunas das escolas. 

A todo momento enquanto atuam nas escolas, os bolsistas, supervisores e           

licenciandos, são convidados a estarem atentos e em constante exercício autorreflexivo a            

respeito de sua presença na escola, as relações que contraem, os modos de representação seus               

e dos agentes que encontram, suas estratégias pedagógicas, desafios e relacionamentos.           

Todos esses dados são recolhidos e trazidos para serem discutidos nas reuniões semanais na              

universidade onde todos e todas participam. É nesse momento, na prática de grupo, que              

diferentes realidades de diferentes espaços escolares se chocam e são lançadas as bases para a               

construção de um espaço de excelência onde não só experiências plurais são trocadas e              
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discutidas, mas também diferentes modalidades e concepções a respeito da escola básica e             

dos agentes que contribuem para sua construção. 

Experiências vividas na pele pelos licenciandos são narradas, assim como suas           

impressões e as estratégias que conseguiram pensar, ou que não conseguiram, para dar conta              

destes desafios que, não raro, são parte do cotidiano normativo da profissão docente. É nessa               

medida que, ao longo de um ano de prática, discussão e reflexão a respeito da mesma, os                 

licenciandos vão cada vez mais familiarizando-se com a ambiência escolar, apropriando-se e            

construindo o seu próprio saber específico que parte das contribuições teóricas vistas em seu              

percurso formativo normal, isto é, o currículo proposto pelas disciplinas da licenciatura; o             

choque entre este percurso e a dinâmica própria da escola básica, com todas as suas               

contradições, tensões políticas e problemas estruturais; e as conclusões e novas ideias            

consolidadas que, por sua vez, atualizam a prática destes licenciandos. Ainda neste mesmo             

fluxo, esta prática maturada no crisol das discussões e trocas de experiências das reuniões              

semanais retorna à ambiência escolar para novamente chocar-se com os desafios da docência,             

exigindo nova reflexão atenta a respeito desta prática que por sua vez é novamente              

investigada em seus meandros à luz de perspectivas teóricas e outras práticas, o que              

novamente atualiza esta prática. Forma-se um movimento não cíclico, fechado em si mesmo             

e sempre retornando ao mesmo tempo, mas sim em espiral, onde as mesmas etapas são               

performadas mas sempre atualizando o ponto de retorno, de modo que este nunca é o mesmo                

do início do processo, uma vez que é encarado por uma perspectiva diferente, sendo ao               

mesmo tempo o início e o fim deste processo. 

Este percurso, no entanto, não é performado somente nas reuniões semanais na            

universidade onde todas as equipes de cada supervisor se reúne na presença do coordenador.              

Os grupos podem também fazer suas reuniões internas onde o processo acima também em              

performado, contudo, limitado aos contextos de cada instituição escolar. Acrescenta-se,          

assim, mais uma camada neste constante processo de prática, reflexão e atualização da             

mesma, onde o que é levado às reuniões semanais é um processo já maturado pronto a                

chocar-se com os contextos mais plurais de outras instituições e modalidades de ensino. Ou,              

ainda, encontrando não disparidades, mas sim similitudes que revelam os caracteres comuns            

da profissão docente e que atravessam todos os contextos e lugares onde esta se dá. 

As reuniões de equipe não se limitam às discussões a respeito da prática docente,              

embora esta seja a atividade principal. Conta-se também com a discussão de textos             
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relevantes, de teor teórico ou relatos de experiência, capítulos de livros e até mesmo              

minicursos de formação inicial e continuada, estes últimos geralmente propostos e           

coordenados pela figura do coordenador da equipe. Há também momentos em que estes             

encontros são convertidos em reuniões de planejamento dos conteúdos a serem lecionados            

pelos bolsistas na escola, nesses casos, onde há a oportunidade de consultarem-se uns aos              

outros de modo a enriquecer suas propostas de intervenção pedagógica. 

Por fim, mas não menos importante, os resultados dessas discussões e experiências            

dos bolsistas de todas as modalidades, tomam corpo na forma de publicações como artigos              

científicos, relatos de experiência, capítulos de livros e participação em congressos e            

encontros acadêmicos na área de ensino de Sociologia. Do ponto de vista da formação              

continuada, esta é uma oportunidade para que professores e professoras já em atuação             

atualizem-se a respeito das discussões sendo feitas dentro do campo teórico de suas             

profissões como também lhes permite entrar nesta corrente e oferecer as contribuições            

pessoais de suas práticas docentes, enriquecendo tanto o campo acadêmico quanto o escolar,             

já que permite uma inflexão maior entre as ideias e fenômenos em circulação nestes dois               

espaços. Do ponto de vista da formação dos licenciandos, estes tomam posse de um              

instrumento que lhes possibilita não só refletir a respeito de suas práticas, mas agregar nesta o                

capital simbólico próprio da academia de modo a ofertar pertinência e pertença às suas              

reflexões. Ademais, lança as bases para a formação de um tipo de profissional docente capaz               

não só de refletir a respeito de sua própria prática, mas também levar esta reflexão para os                 

espaços por excelência onde o conhecimento é construído, o que permite um aprimoramento             

constante deste futuro docente sem nunca perder a conexão com os espaços de discussão que,               

paradoxalmente, possuem o poder de decisão a respeito da modalidade de formação dos             

professores e professoras. 

A participação em encontros acadêmicos e a produção de publicações possibilitam           

que supervisores e licenciandos se apropriem de um patrimônio intelectual que muitas vezes             

encontra-se aquém da realidade profissional dos professores. Em um só movimento as teorias             

e discussões em circulação enriquecem-se com o saber continuado e em construção que             

oferta um chão, ou melhor, um lastro de realidade profissional a uma ambiência que              

curiosamente prima mais por um modo de fazer bacharelesco, investigativo, teórico, analítico            

do que “licencialesco”, também investigativo, teórico e analítico, mas com a primazia da             

prática profissional docente a ser o rio que move o moinho da produção destes saberes.  
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Capítulo 2. A Licenciatura em Ciências 

Sociais e seus eixos formativos 
 

O objetivo desta seção é apresentar a Licenciatura em Ciências Sociais procurando            

elucidar quais as perspectivas que esta transmite aos futuros professores e professoras de             

Sociologia escolar. Isto é, trata-se de compreender qual é o tipo de profissional que podemos               

inferir que está a ser formado a partir das diferentes modalidades de práticas de ensino que                

perfazem as disciplinas obrigatórias do currículo. Para dar conta deste objetivo, procuramos            

inicialmente caracterizar cada uma destas disciplinas de modo a elucidar sua dinâmica e seu              

funcionamento. Em seguida, partimos para um esforço compreensivo de que propostas para o             

futuro profissional do docente de Sociologia Escolar é sugerido pelo modo de formar             

específico de cada disciplina curricular. Finalizamos, então, excitando algumas perspectivas          

críticas para o ensino de Sociologia Escolar que podem ser pensados a partir da dinâmica               

destas disciplinas formativas. 

 

1. A modalidade de ensino da licenciatura 

O currículo de Licenciatura em Ciências Sociais, de maneira geral, divide-se em três             

eixos. O primeiro diz respeito às Ciências Sociais propriamente ditas e têm como égide a               

Antropologia, Sociologia e Ciência Política. O segundo diz respeito às Ciências da Educação             

e engloba Didática, estudos a respeito da organização jurídica e formal da educação no Brasil,               

aspectos da psicologia da educação e o aspecto prático da docência, isto é, o ministério de                

aulas e o estágio em escolas. O terceiro e último, diz respeito aos conhecimentos de insumo,                

isto é, aqueles que não partem da matriz mesma das Ciências Sociais ou da Educação, mas                

que são importantes para aprofundar a compreensão dos licenciandos a respeito destas, como             

disciplinas das Ciências Econômicas, da História, da Filosofia e conhecimentos estatísticos. 

 

1.1. O eixo das Ciências Sociais na licenciatura. 
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1.1.1. Antropologia. 

Está organizada de modo a oferecer ao licenciando a perspectiva histórica           

metodológica desta área do conhecimento e segue um padrão cronológico em ascenso.            

Inicialmente, o licenciando é apresentado às origens desta área do conhecimento, mais            

propriamente, ao contexto histórico, político e cultural que contribuiu para que esta ciência             

surgisse enquanto área formal do conhecimento humano . 2

Sucede-se um movimento de apresentação, crítica, superação: ao licenciando é          

apresentada a teoria, sempre evidenciado o nome ou os nomes dos principais autores e              

autoras aos quais o título de “principal expositor” ou até mesmo “fundador” é ofertado. As               

aulas se seguem centradas nos principais pressupostos teóricos destes modelos de análise            

assim como em sua instrumentalização teórica, esta última raramente em um aspecto prático,             

mas sim narrativo e expositivo. O licenciando deve, portanto, internalizar tanto estes            

pressupostos teóricos quanto compreender a maneira específica pela qual estes podem ser            

usados, contudo, sempre à luz do uso que terceiros fizeram através da leitura de trechos de                

etnografias ou historietas contadas pelo próprio professor ou seus convidados. 

Em seguida o licenciando é informado que todas estas pressuposições teóricas assim            

como sua utilização apresenta incongruências profundas e muito sérias. As críticas a estas             

teorias passam a ser o centro de gravidade das aulas, e os licenciandos devem aprender,               

através da exposição feita pelos professores e professoras da universidade, o raciocínio que é              

capaz de superar os aspectos teóricos que anteriormente internalizou. Nesse momento pouca            

ou nenhuma evidência é dada aos nomes que pensaram estas críticas, a não ser que o crítico                 

seja também o fundamentador do modelo teórico paradigma que substitui este anterior. Este             

momento, o da crítica, é mais rápido e passadiço do ponto de vista dos professores, que                

preferem não demorar-se muito nos aspectos críticos das teorias já superadas, parece-nos,            

pois valorizam mais que os alunos e alunas compreendam as teorias vetustas e             

contemporâneas mais que as críticas que as derrubam. Isto se deve, cogitamos, a um aspecto               

específico da antropologia que é a densidade dos fenômenos que analisam. Por conta das              

descrições pormenorizadas dos fenômenos culturais em estudo e por conta de suas            

complexidades, não é incomum que certos aspectos teóricos dos modelos considerados           

2 Isto é, enquanto uma ciência autorizada a figurar nos currículos das universidades mundo afora. 
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“superados” sejam convidados a lançar alguma luz a modos de cultura que as teorias mais               

contemporâneas, ou menos conhecidas, não conseguem dar conta . 3

O último movimento, superação, demarca o fim e o início de um novo ciclo. É aqui                

que a teoria vetusta, à luz das críticas anteriormente vistas, é superada e não mortificada, mas                

sim adormecida e, às vezes, até mesmo esquecida por um longo tempo. Em seu lugar outro                4

modelo de análise figura, geralmente gestado pelas críticas que assassinaram seu predecessor,            

dando conta das falhas e desafios que o anterior não conseguiu superar. Mas este também não                

dura por muito tempo, e logo mais é alfinetado por mais críticas que por sua vez engendram a                  

próxima moda teórica. E assim sucessivamente até a Antropologia IV, onde este movimento             

chega ao seu fim. Isto acontece pois é nesta disciplina que os licenciandos entram em contato                

com os paradigmas teóricos e metodológicos contemporâneos, que ou ainda não foram            

suplantados ou estão em processo de serem suplantados, de modo que o martelo da              

superação ainda não pôde ser batido. 

As aulas, via de regra, são expositivas ou exploratórias. Compreende-se por aula            

expositiva aquela em que o aluno tem sua participação relegada a atenção focada no que quer                

que o professor ou professora tenha a expor por meio dos recursos didáticos que usa, como                

fala, lousa, slides, desenhos, panfletos et cetera. Já as aulas exploratórias acontecem quando             

um pastiche de texto, como o parágrafo de um artigo ou trechos de um livro, são previamente                 

selecionados pelo professor e comentados durante a aula. Nesse sentido, pode-se ainda            

fazê-lo de modo puramente expositivo ou convidando os licenciandos e licenciandas a            

também comentarem os trechos, de modo que o professor vá organizando estes comentários             

de modo a fazê-los cumprir com os objetivos específicos da aula e gerais do curso. Há, ainda,                 

raras exceções em que saídas de campo e algumas personalidades são convidadas a palestrar,              

contudo, estas práticas não são parte da ordem do dia no que tange as disciplinas obrigatórias                

de Antropologia.  

As avaliações são plurais, e vão desde a apresentação de seminários até produções             

textuais a respeito de um tema específico ou provas escritas em sala de aula. Geralmente são                

propostos raciocínios que obriguem que o licenciando demonstre ciência das principais           

3 Como disse-me certa feita minha professora de Antropologia I “estas teorias servem para nos inspirar!”. Ideia                 
parafraseada anos mais tarde por minha professora de Teorias Antropológicas do Dom enquanto analisávamos o               
clássico  Ensaio sobre o Dom, de Marcel Mauss. 
4 Meu professor de Antropologia II disse-me durante uma aula que o “cadáver do evolucionismo cultural, às                 
vezes, dá uns espasmos”. 
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características dos modelos teóricos estudados, assim como a crítica ao mesmo e o modelo              

que o superou. O que muda, ao mais das vezes, é o enfoque: alguns exercícios focam mais                 

nos aspectos da teoria, outros em sua crítica e outros em sua superação. De todo modo, o                 

objetivo é que o licenciando termine o curso tendo uma noção geral não profunda, mas               

mediana da cadeia cronológica de teorias que não só marcaram a antropologia como lhe              

deram seu corpo, desembocando na sua faceta contemporânea. Em outras palavras, o curso é              

absoluta e profundamente bacharelesco, e, ainda assim, com enfoque no aspecto literato uma             

vez que o aspecto prático propriamente dito é rarissimamente abordado e incentivado. 

No meio deste percurso, resulta que o caráter de licenciatura ganha status de             

incipiência, isto é, os temas ligados ao trabalho docente que concorrem para a formação de               

um professor de Sociologia que ficará responsável por turmas de jovens em escolas e terá de                

lidar com as realidades sociais e demandas pedagógicas não aparecem enquanto pontos            

fixados, com mais ou menos constância, nas discussões teóricas e metodológicas sugeridas.            

Em que medida, então, toda esta trajetória é capaz de: a) propor caminhos para o ensino da                 

antropologia na escola básica; b) ligar-se às necessidades pedagógicas da escola básica            

brasileira e c) ligar-se às necessidades profissionais dos futuros professores e professoras de             

Sociologia escolar? 

Uma vez que o trajeto construído pelo modelo de formação proposto pela            

Antropologia no currículo de licenciatura está ao serviço da exposição cronológica dos            

marcos teóricos nesta ciência, sua inserção nas discussões da educação, ensino e formação de              

professores é rarefeita. Em momentos muito raros (e ainda assim dizer “muito raro” é um               

eufemismo) as necessidades da escola básica e do magistério nesta é convidado a bailar junto               

com estes marcos teóricos apresentados. Há uma espécie de real e evidente enfraquecimento             

da noção que o curso propõe-se a formar um agente específico, qual seja, um professor ou                

professora da Escola Básica, que terá de lidar com demandas e necessidades particulares             

desta modalidade profissional. 

Não se trata de dizer que os conhecimentos a respeito dos marcos teóricos da              

antropologia não tenham pertinência para a atividade profissional deste professor e desta            

professora. Trata-se, sim, de reiterar que a pertença que este conhecimento tem no que tange               

as necessidades pedagógicas e didáticas da educação básica são perdidos de vista em favor de               

uma cultura acadêmica que pretende formar um sabedor de teorias que carece até mesmo de               

inserção em atividades que possam lhe mostrar como instrumentalizar estas teorias, vetustas e             
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contemporâneas, ao favor de seus questionamentos e necessidades profissionais, quer seja a            

de um professor quer seja a de um pesquisador. Isto é evidenciado pelo fato de que as práticas                  

em sala de aula limitam-se à exposição das linhas principais, ou gerais, dos marcos teóricos,               

sem primar pela sua aplicação ou sua flexão com as atividades próprias do profissional              

docente. 

O efeito disso é sentido logo mais durante os estágios nas escolas. O licenciando não               

consegue visualizar como é possível trazer as discussões teóricas da academia para dentro da              

sala de aula. Não encontra uma fenda, um espaço, uma necessidade ou uma pergunta que               

possa ser abraçada pelos escritos de Malinowski n’Os Argonatuas do Pacífico Ocidental, ou             

pela antropologia anarquista de Pierre Clastres, ou, ainda, pelas grandes redes de            

agenciamento de Tim Ingold. Não é que estes conteúdos não tenham o seu lugar na escola                

básica, mas sim que tal lugar exige, para ser visualizado ou até mesmo criado, um certo saber                 

profissional que estes licenciandos só vão desenvolver dali a muitos anos ou jamais irão              

desenvolver, simplesmente decidindo que estes conhecimentos de fato não têm cabimento           

nos espaços de sala de aula, como é mais comum. 

Ou, ainda, irão procurar cursos de formação continuada que, sendo herdeiros também            

desta modalidade teoricalesca de ensino, não é capaz ela mesma de visualizar e criar as               

condições onde estes conhecimentos tão específicos da antropologia possam servir à           

educação básica, seus alunos e alunas e à comunidade que a constrói, isto é, os familiares dos                 

discentes, equipe pedagógica, funcionários terceirizados et cetera. Há também o princípio de            

que o estágio obrigatório é acompanhado de perto por um professor supervisor da escola onde               

o licenciando se encontra. Contudo, como dissemos anteriormente, este supervisor também é            

herdeiro desta modalidade bacharelesca de ensino e padece das mesmas problemáticas           

profissionais, certos vícios de origem. 

Em outras palavras, como o percurso formativo tem pouco que a ver com o magistério               

na escola básica, os licenciandos acabam reproduzindo no espaço escolar a modalidade de             

ensino a qual foram apresentados por seus professores e professoras na academia. É um              

processo de replicação tal e qual, contudo, como tanto o tempo, os alunos e alunas como a                 

instituição são diferentes, algumas adaptações são feitas: a linha do tempo é mais enxuta,              

alguns períodos históricos são cortados, alguns autores e autoras enxugados e certos            

pressupostos teóricos considerados complicados em demasia são ignorados. É de          

responsabilidade do aluno encontrar a pertença deste conhecimento tão distante à sua vida             

33 
 



concreta. Afinal, uma vez que na própria universidade não foi apresentado ao licenciando             

como relacionar o conhecimento teórico-científico às necessidades da escola básica, este           

carece dos conhecimentos necessários para fazer a relação entre a pertença cultural e a              

necessidade dos alunos e alunas da escola básica aos conteúdos puramente acadêmicos e             

científicos que marcaram sua formação. 

Há, contudo, uma especificidade interessante na Antropologia. Desde 2008, doze anos           

a contar a partir de 2020, que a Sociologia figura como disciplina obrigatória na escola básica                

e, embora tenha essa nomenclatura, os conteúdos dos livros didáticos revelam que a             

antropologia é um dos conteúdos normativos da disciplina. Apesar disso, a ciência            

antropológica é pouco conhecida dos alunos e alunas das escolas básicas e do cotidiano das               

mesmas, de modo que não é raro que respondam com uma careta inquisitiva quando o               

professor ou professora menciona o vocábulo “antropologia” . Este é um dado que nos faz              5

pensar que raras ou poucas vezes os professores e professoras de Sociologia escolar             

conseguem trazer a antropologia, pelo menos de modo claro, para suas práticas pedagógicas             

cotidianas. Talvez porque seus modos analíticos e discussões, do modo como são colocadas             

na formação da licenciatura, se encontrem em um formato onde pouca pertença pode ser              

intuída, por parte destes profissionais, quando pensamos no ofício do professor na escola             

básica. 

Conclui-se, portanto, que esta tríade cronológica apresentação, crítica, superação não          

é capaz, ainda, de suprir as necessidades profissionais e pedagógicas do licenciando que é,              

em outras palavras, um professor da escola básica em formação. Apenas apresentar os marcos              

teóricos que fundam e sustentam a antropologia não é suficiente para formar professores pois              

não lhes oferta o instrumental nem analítico nem prático que lhes permitam trazer a              

antropologia para o contexto da escola básica. Como resultado, a antropologia perde cada vez              

mais espaço dentro do currículo da escola básica, tornando-se uma modalidade do            

conhecimento estranha à população brasileira, restrita aos espaços acadêmicos e          

universitários, correspondendo tão somente às suas próprias necessidades de produção do           

conhecimento redimindo-se de seu papel formativo nos planos políticos pedagógicos das           

escolas básicas. A Antropologia nasce no choque com a diferença, e embora em seu berço               

tenha sido responsável pela arguição científica que viesse a justificar a hierarquização            

5 Acontecimento este que era comum mesmo no Colégio Pedro II, campus Barreto, Niterói, onde o professor de                  
Sociologia da casa, meu supervisor durante o PIBID que realizei na mesma, é antropólogo de formação. 
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cultural desde um ponto de vista etnocentricamente europeu, especializou-se com o correr do             

tempo não só em estudar a diferença compreensivamente, mas também em propor caminhos,             

práticas e possibilidades de se reconhecer, lidar e conviver com esta diferença. Estes             

conhecimentos, percebemos, possuem grande importância quando pensamos em uma Escola          

Básica que seja capaz de contribuir para a construção de uma sociedade mais capaz de lidar                

com um dos seus mais reconhecidos marcos estruturais: a diferença, que desde as mais              

vetustas raízes disto que convencionalmente chamamos civilização brasileira ou sociedade          

brasileira, figurou e figura como um dos mais gritantes marcos de sua constituição política,              

histórica, social e cultural . 6

 

2.1.2. Sociologia 

Seu modelo de organização curricular segue a mesma estrutura que o da antropologia,             

isto é, apresentação, crítica e superação, em uma cronologia histórica em ascenso que             

inicia-se no “marco zero” da Sociologia e termina em sua faceta contemporânea. 

Contudo, sua especificidade é o fato de que é a Sociologia a área do conhecimento a                

figurar como o carro-chefe das Ciências Sociais quando estas habitam a ambiência da escola              

básica. Nos primórdios, quando se considerou que um conhecimento mais profundo a            

respeito da sociedade era pertinente para a educação das elites, a Sociologia — e não outra                

Ciência Social — foi convidada a fazer parte do currículo normativo do ensino. Ao longo dos                

anos foi sofrendo intensas transformações marcadas pela interrupção de sua obrigatoriedade,           

até que em 2 de junho de 2008, por meio da lei 11.684, a Sociologia voltou a ser ofertada em                    

caráter obrigatório nas escolas básicas do Brasil. Reflexo disso, o grosso do volume dos              

livros didáticos preocupa-se em abordar os fenômenos por uma perspectiva sociológica, mais            

que antropológica ou da Ciência Política, e seus autores, não raro, são mais conhecidos e               

divulgados. Os professores e professoras da escola básica, de maneira geral, pouco comentam             

sobre as demais Ciências Sociais, e nas reuniões de planejamento são os autores e conteúdos               

da Sociologia os privilegiados. Ademais, há já uma literatura que se não extensa é densa a                

respeito do ensino de Sociologia na escola, e as categorias de desnaturalização e             

6 É claro que a Antropologia, para falar somente daquela referente às Ciências Sociais, possui uma vastíssima                 
gama de abordagens, teorias e práticas uma vez que sua proposta de objeto de estudo é de igual maneira vasto e                     
plural em suas manifestações: o humano. Contudo, reconhecemos que a diferença, para além de importante               
conceito fundante, é um fio condutor, algo como que um gene primordial, cuja herança pode ser vista e revista                   
no DNA de quase todo estudo antropológico seja este contemporâneo seja de priscas eras. 
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estranhamento normalmente são discutidas e compreendidas à luz do olhar sociológico mais            

que antropológico ou científico-político, muito embora estas perspectivas também sejam          

possíveis. 

Contudo, a popularidade da Sociologia na escola básica deve-se mais ao espaço que             

esta conquistou historicamente do que seu uso no dia-a-dia dos alunos e alunas ou a pertença                

de suas discussões nas vidas culturais dos mesmos. Uma vez que sua organização no              

currículo da licenciatura se dá no mesmo molde que a da Antropologia, os mesmos males               

sofridos por sua prima a afetam, contudo, com mais efeito. Já que a Sociologia figura como o                 

carro-chefe das Ciências Sociais na escola básica, as mazelas que esta sofre carimbam-se com              

mais propriedade em sua identidade curricular. 

Sua faceta ainda é extremamente teórica e os autores são convidados a participar das              

aulas à moda acadêmica: um linguajar rebuscado, científico, analítico, teórico. Preza pelo            

modelo de análise e seu objeto, os conceitos são o início o meio e o fim das aulas, e o que se                      

espera dos alunos e alunas é não que estes sejam capazes de se apropriar destes conceitos                

sociológicos para compreender com mais profundidade suas realidades sociais, mas, sim, que            

demonstrem saber o conceito pelo conceito, em outras palavras, o processo de ensino e              

aprendizagem satisfaz-se com a reprodução de definições e não com a compreensão ou             

interpretação da realidade social onde o aluno ou a aluna estão inseridos. 

Por resultado, a Sociologia escolar passa a “falar uma língua” muito estranha aos             

alunos e alunas. Estes, não encontrando pertenças nos conteúdos desta disciplina escolar e             

não conseguindo visualizar sua validade para a vida ordinária, começam a questionar a             

própria presença da Sociologia no currículo e começam a considerá-la sem uso, um             

pensamento que é insuflado pelo contraste com outras disciplinas do currículo cujo aspecto             

pragmático é mais evidente, como, por exemplo, Língua Portuguesa e Matemática. 

Este modo de lecionar, abstrato, acadêmico, é um reflexo próprio do modo como a              

Sociologia é ofertada nos currículos de licenciatura. Novamente, as práticas de sala de aula na               

universidade preocupam-se em expor aspectos puramente teóricos e concentram seus          

esforços nesse objetivo. Questões fundamentais sobre como ensinar Sociologia? Como          

relacionar os conceitos teóricos às necessidades dos alunos? Como um conceito sociológico            

deve se comportar em uma aula na escola básica? não estão no horizonte da Sociologia I, II,                 

III e IV. Uma vez que o instrumental teórico e conceitual que permitiria propriamente a               

formação de um professor não é fornecido, estes licenciandos terminam a sua formação em              
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Sociologia formatados aos modos de um agente que utilizaria estes conceitos para tecer suas              

próprias análises, mais ou menos profundas, sobre a realidade que se inserem. Mas que não é                

capaz de criar as condições em sala de aula, pela sua própria ação profissional, para que este                 

pensar sociológico possa ser praticado por um dos protagonistas da profissão docente: o             

discente. 

A perspectiva, então, que é transmitida a estes futuros professores e professoras de             

Sociologia escolar é a de que a internalização de conceitos vindos das teorias de referência é                

sinônimo de ensinar, e já é suficiente para realizar um processo de ensino e aprendizagem               

completo. Há uma fragilidade no que se refere à noção de que a escola básica possui um sem                  

número de particularidades e contextos que estão desencaixados desta forma bacharelesca e            

acadêmica de se conceber o ensino . Como consequência, a Sociologia “escolar” trazida            7

pelos herdeiros deste processo de formação é uma transferência sui generis da Sociologia             

acadêmica, que tenta espraiar-se em um espaço que não a comporta. A incompatibilidade de              

linguagem, de ferramentas didáticas e de conteúdo resulta em uma disciplina acadêmica            

travestida de disciplina escolar que não é capaz de comportar as necessidades da escola              

básica e, sendo assim, passa a ser desvalorizada pelos agentes que concorrem para a criação               

deste espaço: demais professores e professoras, alunos e alunas, as famílias destes e destas,              

autoridades políticas et cetera. 

 

2.1.3. Ciência Política 

Sua organização curricular, embora também performe a moldagem I, II, III e IV, e              

embora se preocupe em seguir uma certa cronologia histórica em ascenso, encontra certa             

peculiaridade no que tange àquele modelo trimodal de apresentação, crítica e superação. 

Isto acontece pois os autores que figuram no currículo da licenciatura em Ciências             

Sociais no eixo de Ciência Política são apresentados cada qual em uma pertença de época               

importante para a interpretação e compreensão de seus trabalhos. Estes, por sua vez,             

preocupam-se menos em oferecer modelos de análise e mais em oferecer análises            

interpretativas propriamente ditas de processos políticos comuns aos seus momentos          

históricos. É, então, a partir destas análises, profundamente marcadas pelos contextos de            

7 Ver: BOURDIEU, P. CHAMPAGNE, P. Os excluídos do interior; e ALMEIDA, Geraldo Peçanha de.               
Ambiente Educativo. IN: Transposição Didática: Por onde começar? 
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época em que surgiram, que os conceitos científicos nascem e, na medida em que              

sustentam-se na realidade narrada e tecida pelos autores, tem sua valia ainda em relevância. 

De modo geral, podemos dizer que a Ciência Política, quando se ocupa da             

licenciatura, preocupa-se mais em apresentar um certo patrimônio cultural e histórico           

analítico que conceitos propriamente ditos. Suas discussões estão ao mais das vezes em             

função do modo específico das relações de poder se darem em determinado contexto, do qual               

autores que os vivenciaram se propuseram a fornecer esclarecimentos a respeito da dinâmica             

dos poderes de suas épocas. Vejamos o exemplo de Maquiavel. Suas obras, como Os              

Discursos Sobre a Primeira Década de Tito Lívio e O Príncipe instrumentalizam conceitos             

como oligarquia, tirania e aristocracia no que tange a primeira obra, e virtude, principado e               

fortuna, no que tange a segunda. Todas estas definições encontram propriedade técnica e             

explicativa na medida em que sua semântica está profundamente enraizada no paradigma            

intelectual de sua época, qual seja, o raciocínio pelas categorias analíticas de Aristóteles e a               

ruptura com a introspecção na análise da essência das coisas proposta pelos filósofos             

greco-romanos reconvidados à baila durante o Renascimento, como Lucrécio e o           

notabilíssimo Cìcero. Este modo de pensar, ou habitus mentis, sustenta a compreensão destes             

conceitos e sua validade explicativa habita na dinâmica e nos fenômenos políticos de seu              

tempo histórico. A medida em que estes aclaram nossos tempos é a medida em que nos                

permite compreender as novas ideias, novos contextos e novas dinâmicas que contrastam            

com o sustentáculo narrativo tecido por Maquiavel em suas obras. 

Em suma, os conceitos dialogam intensa e ricamente com os fenômenos políticos de             

época em análise e conseguem lhes ofertar um sentido de modo que aclaram outros contextos               

na medida em que propõem um contraste a estes. Por consequência, as aulas de Ciência               

Política na licenciatura se organizam em duas modalidades: oferecer ao licenciando, de            

maneira expositiva, a definição destes conceitos fazendo-os reconhecer seu valor explicativo           

à luz do contexto histórico fornecido pela narrativa dos autores. Nesse sentido, as avaliações              

preocupam-se em verificar em que medida o licenciando é capaz de reproduzir as elucidações              

fornecidas pelos autores utilizando-se dos conceitos-chave instrumentalizados por estes. Já a           

outra modalidade concentra-se justamente em viabilizar situações problema, geralmente         

retiradas de um período histórico a ser eleito pelo licenciando, onde este possa tecer alguma               

elucidação contrastando-o com o conceito de determinado autor ou autora que pode ser de              
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sua livre escolha, desde que figure na ementa do curso, ou que é definido diretamente pelo                

professor ou professora da disciplina. 

Outra especificidade da Ciência Política é o modo tênue com o qual caracteriza a              

pertença de suas elucidações. Os primeiros autores vistos no curso datam de um contexto              

histórico muito vetusto visto que são os filósofos gregos clássicos. Mais a frente, já na               

modernidade, passamos brevemente pelo crisol renascentistas para logo ir aos contratualistas,           

também considerados por suas épocas filósofos políticos, para então ingressarmos na           

contemporaneidade onde encontramos autores que arregimentam análises de dinâmicas         

políticas em uma chave interdisciplinar, apelando à História, Geografia e mesmo à            

Sociologia. É nesse sentido que o que figura como a constante em suas análises é a                

onipresença de uma determinada dinâmica de poderes a acontecer em determinantes           

históricas muito particulares. 

A perspectiva que esta modalidade curricular da Ciência Política oferece ao           

licenciando, futuro professor de Sociologia, é uma sensação de esvaziamento. As discussões            

tecidas, assim como os conceitos vistos, estão em uma relação profunda com a narrativa              

fenomenológica destas análises. Nesse sentido, assentar estas discussões na realidade          

profissional da docência na escola básica torna-se um grande desafio uma vez que esta              

ambiência possui características extremamente particulares: em seu cotidiano, em seus          

agentes, em sua função, em sua forma e em sua estrutura. 

O mesmo mal sofrido pelas outras disciplinas do eixo de Ciências Sociais respinga             

aqui: a aliança entre as análises lecionadas na Ciência Política da licenciatura e os saberes               

profissionais docentes não é uma das preocupações previstas no horizonte do currículo e, uma              

vez mais, o instrumental teórico metodológico que permitiria ao licenciando vislumbrar a            

pertença destes conhecimentos em sua atividade profissional não marca presença. 

Ainda pior, mesmo a saída possível da reprodução desta modalidade de ensino —             

conforme vimos no eixo dedicado à Sociologia — não é uma opção viável. Isto pois as                

análises conceituais dependem fortemente da narrativa e do contexto de época do qual             

aqueles autores falam, de modo que trazer este ensino para a escola básica exigiria um tempo                

e disponibilidade do docente que este não possui: tem de dar conta de outros autores, de                

conceitos que conseguem ser professados a partir de si mesmos sem o auxílio a um evento, a                 

uma dinâmica de poderes ou a uma narrativa e, por isso, considerados mais simples. Por               

consequência, a Ciência Política, assim como a Antropologia, por não vislumbrar caminhos            
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por meio dos quais conseguiria se inserir na escola básica, cada vez mais sofre um               

apagamento no currículo resultante de seu afastamento das práticas de sala de aula na Escola               

Básica. 

Contudo, diferente da Antropologia, a Ciência Política tem ainda certo espaço em            

algumas menções honrosas. O debate político tem recrudescido no Brasil nos últimos anos,             

mesmo que por caminhos obscurantistas, e movimentos políticos e sociais, não raro            

integrados por muitos jovens alunos e alunas, têm marcado presença nas rotinas das escolas,              

vide, por exemplo, o movimento das ocupações dos secundaristas que tomou diversos estados             

do Brasil, São Paulo com mais efeito, durante o ano de 2016. Este contexto marca uma                

oportunidade fértil onde a Ciência Política poderia inserir-se na realidade da escola básica.             

Contudo, uma vez que não oferta esta formação profissional necessária aos docentes, tão logo              

a palavra política é acionada, é a Sociologia que toma espaço, entretanto, ainda em sua faceta                

de reprodução da modalidade curricular da qual os licenciandos são os herdeiros. 

 

1.2 O eixo das Ciências da Educação na licenciatura. 

Poderíamos dizer que a “engenharia” da licenciatura em Ciências Sociais demarca           

um percurso onde o eixo dedicado a estas ciências propriamente ditas ficaria responsável pela              

formação disciplinar dos licenciandos, ao passo que o eixo das Ciências da Educação ficaria              

responsável pela formação pedagógica dos mesmos. Esta formação estrutura-se em duas           

modalidades: a primeira é teórica, concernente às disciplinas de Psicologia da Educação,            

Organização da Educação no Brasil, doravante OEB, Didática e optativas de ênfase. A             

segunda é prática, concernente às disciplinas de estágio, isto é, Prática de Pesquisa em              

Educação I, II, III e IV. 

 

1.2.1. Psicologia da Educação 

A Psicologia da Educação vem com a proposta de preparar os licenciandos para lidar com a                

faceta psicológica do ensino e aprendizagem. Há o reconhecimento de que seus futuros             

profissionais se encaminham para práticas onde serão conclamados ao ensino, de modo que a              

compreensão dos processos psicológicos acionados pela mente no processo da construção do            

conhecimento é útil para a prática docente. 

As teorias vistas preocupam-se em oferecer um panorama geral dos modos como a             

mente reage quando na presença de processos de aprendizagem. São identificados aspectos            
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procedimentais da psique, seus primeiros passos na interpretação simbólica do mundo e a sua              

maturação biopsíquica ao longo dos anos. Autores consagrados como Piaget, Vygotsky e até             

mesmo Freud e Nietzsche são invocados para revelar suas perspectivas, novamente, naquela            8

velha tríade de apresentação, crítica e superação. Podemos inferir que o caráter teórico, do              

ponto de vista do levantamento bibliográfico e teórico-conceitual assim como a obtenção do             

código do campo da Educação são pertinentes para licenciando e licencianda visto que estes              

estão o tempo todo em seu fazer profissional envolvidos com as dinâmicas psicológicas             

envolvidas no processo de ensino e aprendizagem. Compreender, ou ao menos suspeitar dos             

funcionamentos mentais de seus alunos e alunas é uma ferramenta que permite o             

aperfeiçoamento de técnicas didáticas, reformulação de atividades avaliativas e seleção de           

conceitos que possam satisfazer necessidades psicopedagógicas colocadas pelos estudantes. 

Contudo, o licenciando ainda carece de práticas, ações concretas propriamente ditas           

guiadas por um arcabouço teórico subjacente, que o permita visualizar como estes            

conhecimentos teóricos podem se materializar no exercício do magistério na escola. Como a             

zona proximal de Vygotsky pode ser instrumentalizada de modo a ser o ponto de partida de                

uma ação pedagógica quando um aluno ou aluna demonstra dificuldade em compreender            

determinado conceito? Como as relações entre prazer e neurose em Freud podem ser usadas              

como ferramentas de análise que esclareçam pontos pedagogicamente fracos no plano de            

curso para o bimestre? Como as reflexões de Nietzsche a respeito da moral podem funcionar               

como categorias de análise em uma avaliação diagnóstica pré e pós aula? Como a ideia de                

assimilação de Piaget pode ser visto como um facilitador na hora de selecionar o tema da                

aula a partir do currículo mínimo? 

Já bastaria estas questões provocativas para compreendermos a tensão entre o modelo            

de formação proposto pela disciplina e a atuação dos sujeitos que esta propõe formar no               

contexto de uma licenciatura. Contudo, faltam ainda os aspectos específicos das Ciências            

Sociais, visto que as questões exemplo que citamos estão em função de aspectos da profissão               

docente sem as especificidades da disciplina curricular à qual estamos nos reportando. 

Uma Psicologia da Educação interessada em formar não pesquisadores, não          

pedagogos nem sabedores de teoria, mas sim professores e professoras de Sociologia Escolar             

traria em seu bojo de discussões situações e processos típicos do ensino desta disciplina              

8 Embora estes autores não sejam teóricos da Psicologia da Educação, figuraram na coletânea de autores e                 
autoras a serem trabalhados em sala de aula no decurso da formação do autor deste trabalho. 

41 
 



dentro do espaço da escola básica. Trata-se de compreender como os processos psíquicos já              

abordados pela Psicologia da Educação reagem à luz da construção do conhecimento            

particular à Sociologia Escolar. Trata-se de compreender em que medida a zona proximal de              

Vygotsky, por exemplo, esclarece as relações que o aluno e a aluna estabelecem com suas               

realidades sociais quando sujeitados aos processos de desnaturalização e estranhamento,          

paradigmas do ensino de Sociologia. Ou, então, como o id, ego e superego freudianos lançam               

luz às tensões sociais que determinado conceito do Currículo Mínimo de Sociologia pode vir              

a trazer quando apresentado para a classe de alunos. Compreendemos que a Psicologia da              

Educação é capaz de esclarecer o procedimental mental que opera durante o processo de              

ensino e aprendizagem. O docente, na medida em que toma conhecimento de tais             

procedimentos, seria capaz de melhor diagnosticar eventualidades no processo de formação           

proposto por seu trabalho de modo a não só melhor adequá-lo às necessidades psicológicas de               

seus alunos e alunas mas também enriquecendo as propostas de intervenção pedagógica na             

medida em que estas passa a poder atuar também ao nível psicológico. Importa, desta forma,               

que a Psicologia da Educação seja capaz de oferecer ferramentas que permitam pôr o seu               

conhecimento teórico ao serviço do ensino, mais do que realizar uma revisão de literatura à               

luz de conceitos já consagrados. 

 

1.2.2. Organização da Educação no Brasil 

A Organização da Educação no Brasil é uma disciplina interessada em apresentar a             

estrutura jurídica-técnica que dá corpo e forma para as instituições de ensino brasileiras,             

enfocando a Escola Básica. Sua estrutura é cronológica em ascenso, isto é, parte de uma               

perspectiva histórica a partir das instituições políticas e jurídicas que contribuíram para o             

atual estado da arte no que concerne o desenho da educação brasileira: inicia-se nos tempos               

de colônia com as missões jesuíticas e suas inculcações religiosas e de alfabetização,             

passando pelos intercâmbios de estudos feitos pelos filhos das elites, indo até os Impérios e a                

futura República para culminar nos tempos recentes. Em cada um desses recortes temporais             

os licenciandos são apresentados ou às dinâmicas das instituições que naquele momento se             

responsabilizavam pela educação — como, por exemplo, a Igreja Católica —, ou às             

legislações que fundamentam os planos de educação visados pela autoridade então           

constituída. Estas legislações vão sendo comparadas umas às outras, quase que como naquele             

modelo de crítica da tríade que vimos anteriormente, de modo que os licenciandos e              
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licenciandas possam testemunhar as evoluções, abandonos, inovações e tendências que          

sistematizaram e sistematizam a educação no Brasil. 

Há um estímulo a análise crítica e ajuizamento que os licenciandos devem fazer face              

às legislações como atividades avaliativas da disciplina. Para cada nova tendência           

educacional identificada pelo professor ou professora universitários, o licenciando é          

convidado não só a tomar conhecimento desta dinâmica, mas também a compreender seus             

impactos e seus significados, não para a atuação profissional, mas sim para o projeto de               

sociedade que se estabelece a partir dos rumos tomados pela legislação. Este processo             

permite que o licenciando compreenda as relações entre o seu trabalho, a temporalidade             

histórica e as instituições de poder. Permite que o estudante universitário reconheça que sua              

atuação não é solitária e isolada, mas sim mais um elo de uma enorme cadeia de discussões e                  

ideias que o atravessam diretamente e que definem sobremaneira as condições de seu             

trabalho. Isto fica claro na medida em que não há uma retenção somente na análise das                

legislações, mas também a tomada de consciência das ações educacionais que estas            

estimularam seja no sentido da fundação ou reforma de instituições de ensino seja na              

dinâmica de movimentos sociais e intelectuais. 

Ademais, o licenciando é munido de um instrumental legal que lhe permite            

compreender uma das mais pertinentes determinantes de seu ofício. É por meio da análise da               

legislação brasileira endereçada à educação que conseguimos compreender quais as          

expectativas colocadas no professor, quais as condições que lhe são oferecidas para            

atendê-las e quais caminhos são possíveis adotar para empreender mudanças. Mesmo nesse            

aspecto a disciplina consegue ser eficaz, já que, durante seu desenvolvimento, são também             

estudados movimentos políticos ao longo da história da educação brasileira que, cientes das             

determinantes legais de sua profissão, empreenderam ações que legitimaram lutas e cujos            

frutos colhemos até hoje . Ademais, dá margem para que se busquem, no passado histórico,              9

recursos e caminhos de luta úteis e eficazes para que o profissional docente seja capaz de                

defender e aprimorar seus status. 

Contudo, importa dizer que este roteiro formativo, que aqui resumimos como           

apresentação, crítica e ajuizamento da legislação não é o tom diretriz desta disciplina. Isto se               

deve, pudemos perceber, ao interesse morno que os licenciandos parecem ter no que tange a               

compreensão do aparelho jurídico-legal normativo que estrutura a instituição educacional no           

9 Como os escolanovistas e construtivistas. 
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Brasil. As raízes desta mornidão são profundas e uma análise que lhes faça jus seria tema de                 

todo um trabalho especificamente voltado a esta questão. Estando isso dito, procuraremos tão             

somente apontar alguns aspectos de suspeição que podem indicar caminhos para a            

compreensão da questão. O curso de OEB é denso no que tange a quantidade de legislações                

analisadas e o recorte temporal, que é extenso uma vez que procura abarcar a totalidade               

histórica, no contexto brasileiro, da instituição social da educação. Soma-se a isso o caráter              

de descontinuidades que tal instituição sofreu historicamente e segue sofrendo. Este caráter            

pode tornar o estudo pesado e maçante, já que o licenciando tem de dar conta de um volume                  

de conteúdo grande e que não está isolado uma vez que existem outras disciplinas no curso                

para dar conta. Outro aspecto que nos chama a atenção é a linguagem jurídica. O aparelho                

jurídico é lotado de jargões e expressões muito particulares que não figuram em outros              

ambientes que não os órgãos legais e côrtes, sendo estranhas mesmo para o ambiente              

acadêmico. Este fator é agravado pela temporalidade histórica extensa que o curso abarca             

visto que traz para o seu bojo as mudanças sociolinguísticas típicas dos idiomas vivos. Os               

licenciandos e licenciandas precisam, então, para além de familiarizar-se com a linguagem            

acadêmica, científica, ficarem às voltas com a terminologia técnica das legislações em            

análise. Estes dois fatores simples, mas pertinentes, são suficientes para criar uma imagem da              

disciplina de OEB que embota sua pertinência para a formação do licenciando, já que              

alimenta um clima de desinteresse por parte dos estudantes quando estes entram em contato              

com o curso. 

Utilizando-nos destes aspectos para sugerir caminhos de mudança, cogitamos que seja           

necessário repensar este extenso recorte temporal, subordinando-os a uma clivagem cujo           

critério seja a pertinência à luz das dinâmicas políticas contemporâneas. Assim, em uma só              

tacada, conseguimos resgatar o aspecto histórico da Organização da Educação do Brasil com             

o necessário enfoque na legislação sempre com um alvo compreensivo em relação aos             

eventos do presente, não perdendo a caracterização do curso e ao mesmo tempo formando              

profissionais capazes de se apropriarem das discussões legislativas que determinam em boa            

parte suas atuações profissionais podendo, assim, influenciá-las. 
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1.2.3. Didática 

Falemos agora da disciplina de Didática. Seu objetivo geral é apresentar teorias que             

sustentem a prática docente , de modo mais amplo. Seria apresentar o licenciando a todo um               10

arcabouço teórico que lhe demonstre que a profissão docente possui ela mesma um saber              

próprio tanto quanto as Ciências Sociais, munida ela mesma de conceitos, teorias, unidades             

de análise e até mesmo tecnologias. 

Em minha vivência na Universidade Federal Fluminense enquanto licenciando em          

Ciências Sociais, pude notar que as experiências com esta disciplina são variadas a depender              

do professor ou professora quem regeu a turma. Nesse sentido, seguir para um relato              

reflexivo de cunho mais generalista, como temos feito, não seria possível aqui, já que              

consideramos que a experiência no curso de licenciatura em Ciências Sociais que lastreia este              

trabalho não abarcou uma pluralidade de experiências suficientes para fazer um retrato geral             

da dinâmica da disciplina de Didática, o que exigiria a apresentação das experiências de              

outros licenciandos e licenciandas. À luz disso, este momento de nosso relato reflexivo irá              

fazer pender a balança mais para os aspectos particulares da experiência do autor na              

disciplina de Didática do que sua pertença na estrutura geral da licenciatura. 

Partimos da compreensão de que cada disciplina escolar possui aspectos particulares           

de sua ciência de referência que encontramos com mais e menos força nas demais, com mais                

e menos pertinência. Diferentes pastiches de realidade são postos em análise a partir de              

diferentes ângulos, justificando que determinadas abordagens possam encontrar suas         

pertenças em campos de atuação particulares: temos, assim, aquele ponto de vista a respeito              

de determinado fenômeno que arregimentará conceitos, teorias e uma arguição compreensiva           

tal cujas características particulares o fazem próprio dos estudos linguísticos, ou históricos,            

ou literários e assim por diante. Na medida em que estes elementos variam, habitualmente os               

encaixamos nas áreas de conhecimento próprias destes, e assim temos a biologia, física,             

química, matemática, história et cetera. 

A transposição destas ciências de referência para a Escola Básica conserva, em            

considerável medida, esta identidade discursiva, conceitual, teórica e de ponto de vista. Em             

outras palavras, é compreender que ensinar Sociologia não é o mesmo que ensinar Língua              

Portuguesa, os quais, por sua vez, não são o mesmo que ensinar Literatura. Pois cada uma                

destas áreas do conhecimento possui um saber próprio que ao habitar a Escola Básica resulta,               

10 Conforme consta na ementa da disciplina. 
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por extensão, em um saber escolar e docente próprio a estas disciplinas. Segue-se disso que               

as necessidades pedagógicas e didáticas das disciplinas escolares não são as mesmas, já que              

suas técnicas, temas, conceitos, teorias e objetos de estudo são diferenciados e têm de dar               

conta de processos de ensino e aprendizagem específicos . Nesse sentido, um dos primeiros             11

desafios encontrados na disciplina de Didática é a variedade dos cursos de origem dos              

licenciandos. Em uma mesma turma temos alunos e alunas das licenciaturas de Biologia,             

Letras, Física, Química, Ciências Sociais, et cetera. O professor ou professora a frente da              

turma precisa então, de alguma maneira, engendrar um plano de curso que consiga dar conta               

das necessidades particulares de cada uma destas áreas do conhecimento escolar, o que não é               

uma tarefa simples. 

Detenhamo-nos, por um momento, no objetivo geral da disciplina de Didática:           

“apresentar teorias que sustentem a prática docente”. Se considerarmos que cada disciplina            

curricular possui caracteres particulares às suas ciências de referência que resultam em            

necessidades didáticas e pedagógicas específicas, importa que as teorias que sustentam estas            

práticas docentes estejam afins destas necessidades características de modo a oferecer aos            

futuros docentes um arcabouço teórico e conceitual que seja capaz de atender às necessidades              

profissionais concernentes à docência particular destes licenciandos. Desta forma, podemos          

visualizar enquanto fruto deste processo um sujeito que possui os conhecimentos teóricos            

necessários ao exercício de sua profissão. Nesse sentido, movimentos que se afastem destes             

aspectos particulares para mirar em particularidades outras que possuam pouca pertença com            

o que há de particular na docência específica de determinada disciplina configura um desvio              

de percurso rumo na formação docente. Seria, no entanto, drástico dizer que o conhecimento              

específico relativo às demais disciplinas do currículo não tem pertinência para a atuação do              

professor e da professora dentro da escola. Pois um dos aspectos mais críticos do atual estado                

da escola básica brasileira, seja em instituições particulares ou públicas, é a construção             

fragmentada do conhecimento resultante da desassociação das disciplinas curriculares.         

Contudo, causa estranhamento considerar que uma abordagem interdisciplinar que venha a           

dar conta desta deficiência seja possível se os profissionais envolvidos nesta ação não se              

11 Isto não significa que estas necessidades não possam ser compartilhadas entre as disciplinas do currículo.                
Pensemos que, em uma abordagem interdisciplinar, estes elementos se justapõem uns aos outros resultando em               
um contexto educativo específico. Não se trata, ademais, de negar que as problemáticas colocadas pela Escola                
Básica não atravessem todas as modalidades de ensino uma vez que esta possui incipiências de caráter                
estrutural. Trata-se de compreender que, ao mesmo tempo, as disciplinas escolares possuem caracteres que se               
interseccionam e caracteres particulares, específicos a cada área curricular. 
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apropriaram, antes, do código relativo ao seu próprio campo de atuação profissional, qual             

seja, o da Sociologia Escolar. Nesse mesmo sentido, reconhecemos que é na licenciatura onde              

este código deve ser fornecido ao profissional, de modo a qualificá-lo não só para a atuação                

profissional, mas também lhe oferecendo todo o instrumental conceitual, teórico e prático            

que lhe permita aprimorar este campo de atuação, quiçá, visualizando intersecções e            

aproximações com as demais disciplinas do currículo, colocando, assim, novas          

condicionantes em jogo no trabalho docente. 

Em meu caso particular, para mitigar esta pluralidade de alunos de diferentes            

licenciaturas, a estratégia utilizada por quem estava à frente da turma foi permitir que os               

próprios alunos e alunas colocassem os contextos que viriam a balizar a disciplina. A classe               

iria, sem uma ordem estabelecida, sugerir, in loco, termos, palavras-chave, temas e assuntos             

que gostariam de ver abordados durante os seis meses de duração do curso. O professor iria                

escutando atentamente o que cada aluno e aluna colocava na “roda” e ia anotando na lousa as                 

palavras. Estando a lousa já sem espaço para acréscimo de novas ideias, o professor iria               

julgando, a partir de seus próprios critérios, quais temas eram mais ou menos possíveis, mais               

ou menos relevantes para as perspectivas que procura dar ao curso. Ao fim deste encontro               

seria feito um planejamento a partir das palavras-chave que sobraram no quadro, que por sua               

vez nos seria entregue com os textos selecionados. 

Nesse sentido, nossas aulas seguiram um fluxo que teve a seguinte estrutura:            

primeiramente uma apresentação da instituição escolar a partir das dinâmicas de poder,            

versando sobre o caráter político da elaboração do conhecimento com enfoque nas relações             

de dominadores e dominados lastreadas a partir tanto dos conteúdos curriculares das escolas             

quanto de suas modalidades de ensino (Escola Nova, Construtivismo, Tecnicismo, et cetera).            

Partimos, em seguida, propriamente para o instrumental e atuação profissional do professor            

propriamente ditas onde, a cada encontro semanal, o professor apresentava de modo rápido e              

passadiço elementos como planejamento político pedagógico, plano de aula, tipos de           

avaliação, interações discursivas em sala de aula, interdisciplinaridade et cetera. 

Ocorre que ao longo de todo o curso eram os alunos e alunas das licenciaturas               

variadas quem colocavam questões relativas ao ensino de suas ciências de referência,            

tentando de algum modo conectar as discussões de caráter generalista às questões específicas             

de suas licenciaturas, invocando os assuntos com os quais possuem mais familiaridade a             

partir dos eixos de seus cursos. Nesse sentido, configura-se um território de disputas onde os               
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elementos específicos do ensino destas licenciaturas procuram conectar-se ao caráter geral da            

disciplina atraindo-a para o “chão” de suas licenciaturas. Em resposta, a disciplina de             

Didática, embora reconheça a necessidade de dar atenção a estas manifestações, ao mesmo             

tempo tem a necessidade de seguir seu curso, mesmo que em caráter generalista, dando              

atenção tanto às suas próprias questões específicas quanto às manifestações dos licenciandos            

vindos de demais cursos. A consequência desta dinâmica para a Didática é que seu percurso               

formativo em relação aos licenciandos tem de contrabalançar dois polos: os conhecimentos            

teóricos relevantes de sua própria área de estudos e os conhecimentos teóricos relevantes             

particulares ao ensino de cada modalidade de licenciatura. O que pudemos perceber em nossa              

experiência, é que são os licenciandos que colocam pesos nos pratos da balança relativos às               

suas licenciaturas ao passo que o professor retira-os, polindo-os e dando-lhes a atenção que o               

tempo permite, para logo depois adicioná-los ao lado da balança que pende para o caráter               

específico da disciplina. Nesse sentido, as preocupações relativas ao caráter singular do            

ensino das licenciaturas é trabalhado e discutido, contudo não com aprofundamento e no mais              

das vezes com o devir de “seguir em frente” com o curso. A consequência desta dinâmica é                 

que acabamos por nos reter de maneira rápida, passadiça, superficial em um elemento             

importante para a prática docente, qual seja, os aspectos da atuação profissional concernentes             

a cada disciplina curricular da Escola Básica. Acaba que os sujeitos que passam por este               

percurso de formação, com efeito, são apresentados a teorias relevantes, mas que sustentam             

não a prática docente, conforme estipulado pela ementa do curso, mas sim a construção de               

conhecimento a partir da perspectiva da Didática enquanto área do saber. Nesse sentido, a              

medida em que estas teorias irão ou não sustentar a prática docente só é vista no momento em                  

que esta prática de fato ocorre, isto é, mais tarde, durante as atividades de estágio.  

Isto sinaliza que o esforço de balizar o curso a partir das ideias oferecidas pelos               

próprios alunos não foi capaz de mitigar a problemática colocada pela variedade de             

necessidades pedagógicas particulares a cada licenciatura. Ocorre que os licenciandos e           

licenciandas, tendo dificuldades de enxergar a pertença de suas ciências de referência nos             

elementos oferecidos pela disciplina de Didática, não conseguem se apropriar destes pois não             

compreendem como colocá-los ao serviço tanto do conteúdo quanto da prática escolar            

específica de suas licenciaturas. Por consequência, a construção dos conhecimentos          

específicos às suas áreas de atuação profissional encontra como espaço privilegiado, o lugar             
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onde consegue maturar, a própria Escola Básica onde entrarão em contato com as condições              

circunstanciais e situacionais de desenvolvimento de seus saberes profissionais in loco. 

O resultado deste processo é um licenciando que obtêm a aprovação na disciplina mas              

sem apropriar-se dos conhecimentos de base para o exercício de sua profissão. A disciplina              

de Didática, assim, cumpre um papel de apresentadora de teorias que sustentam não a prática               

docente mas sim que reafirmam a própria Didática enquanto uma área do saber, tratando ao               

modo passadiço as inserções relativas a prática docente mesma na medida em que estas se               

apresentam enquanto aspectos específicos da docência das ciências de referência transpostas           

ao currículo da Escola Básica. Em outras palavras, embora se proponha a apresentar teorias              

que sustentam a prática docente, não demonstra como estas se assentam na prática mesma da               

docência, como se seu desempenho se limitasse a uma espécie de informação enciclopédica,             

isto é, um conjunto de conteúdos afins a um tema guarda-chuva geral, aqui, a Didática, que                

preocupa-se em ofertar a si mesma enquanto área do conhecimento ao passo que se relaciona               

de modo raso aos contextos particulares que lhe oferecem um sentido específico. É ofertada,              

assim, uma “didática coringa” que mira em um horizonte pedagógico plural sem dar conta              

das necessidades pedagógicas particulares de cada segmento de licenciatura.  

 

1.2.4. Optativas de Ênfase 

As optativas de ênfase, diferentemente das optativas propriamente ditas, são aquelas           

disciplinas que não fazem parte do currículo regular da licenciatura em Ciências Sociais, mas              

possuem alguma relação, mais ou menos próxima, com o eixo temático central da             

licenciatura, qual seja, discussões relativas à educação ou a processos de conhecimento.            

Nesse sentido, o horizonte é vasto de modo que muitas diferentes abordagens cabem neste              

requisito. 

Termos como educação, ensino e aprendizagem podem ser encarados como termos           

guarda-chuva para um sem número de variações e possibilidades de compreensão e atuação,             

muitas das quais não são abordadas no percurso normativo do currículo da licenciatura. Nesse              

sentido, a possibilidade de travar contato com outras searas para além daquelas ofertadas pela              

licenciatura sem perder de vista o foco no que tange a formação para a qualificação               

profissional do professor ou professora oferta condições para que o licenciando se aproprie da              

pluralidade do campo de atuação e consiga investir em outras modalidades de ensino, como,              

por exemplo, Educação de Jovens e Adultos, Educação no Campo ou Educação Indígena.             
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Nesse sentido, podemos afirmar que as optativas de ênfase possuem um caráter exploratório             

positivo para a formação. 

Analisemos, contudo, qual a pertença destas optativas de ênfase em relação à estrutura             

geral do curso de Licenciatura até aqui visto. O objetivo deste é formar um certo tipo                

específico de sujeito, qual seja, aquele ou aquela capaz de atuar enquanto professores e              

professoras licenciados. As optativas de ênfase vêm, então, oferecendo outros campos de            

atuação mais específicos que não a Escola Básica ordinária, isto é, aquela organizada pela              

legislação comum do estado. Ademais, propõe outras modalidades práticas e teóricas de            

ensino e construção do conhecimento que podem contribuir para enriquecer as ações            

profissionais destes licenciandos quando em face de desafios colocados pela Escola Básica            

normativa. Comento aqui dois exemplos de colegas de curso de modo a ilustrar o ponto de                

vista acima tecido: uma delas, colega de PIBID, tendo cursado a disciplina voltada para a               

Educação de Jovens e Adultos, comentou certa feita que travar contato com esta modalidade              

de ensino lhe permitiu ver com mais clareza certas determinantes do processo de ensino e               

aprendizado em relação aos alunos e alunas. Este contraste lhe permitiu apropriar-se destas             

novas categorias de análise que antes não pareciam tão claras, como o impacto do dispêndio               

de energia na vida fora da escola nos estudos, as condicionantes colocadas pelas diferenças              

de responsabilidades que mobilizam jovens do ensino médio e adultos do EJA, o papel da               

renda pessoal dos alunos e alunas na qualidade do ensino entre outros elementos. O outro               

relato, referente a uma colega de curso, diz respeito à disciplina de Educação no Campo. Ela                

comentara que ter travado contato com esta optativa de ênfase lhe permitiu compreender             

sobremaneira o impacto das condicionantes ambientais tanto no âmbito mais particular           

concernente à vida dentro e fora da escola dos estudantes, quanto em âmbito estrutural no que                

tange as dinâmicas da infra-estrutura da cidade em relação aos processos dentro da escola.              

Não só isso, mas sentiu-se tão impactada que passou a cogitar seriamente levar esta              

modalidade de ensino, educação no campo, como tema de seu mestrado, pretendendo cada             

vez mais especializar-se nesse assunto de modo a atuar como professora qualificada no             

campo. 

Percebemos, então, que as optativas de ênfase oferecem uma dupla perspectiva para o             

licenciando: ao oferecer diferentes possibilidades de abordagem no que tange o ofício de             

professor e professora, lança mão de contextos e realidades outras que quando colocadas em              

relação ao percurso formativo normal do currículo, lança luz em aspectos chave no que tange               
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a prática docente proposta por este percurso. Ademais, expande as possibilidades de atuação             

profissional do licenciando ao fazê-lo reconhecer as modalidades de ensino plurais possíveis            

de serem praticadas no contexto brasileiro, dando-lhe margem para atuar em outras frentes             

que antes eram desconhecidas. 

 

1.2.5 Prática de Pesquisa em Educação 

A Prática de Pesquisa em Educação, doravante PPE, talvez seja uma das disciplinas             

mais características de todo o currículo de licenciatura em Ciências Sociais. Seu objetivo é              

oferecer ao licenciando o aspecto prático da profissão docente aliado a reflexões teóricas que              

possam contribuir para a qualificação desta prática. Parte do pressuposto de que é necessário              

ao profissional qualificado que não só se aproprie do estado da arte no que tange a docência,                 

mas também seja capaz de fornecer contribuições teóricas e analíticas que recrudesçam as             

discussões em torno do assunto levando a um fluxo constante de reflexão da prática e               

atualização do patrimônio teórico que procura investigá-la e compreendê-la. Iremos expor           

como este percurso é satisfeito ao longo das PPE’s I, II, III e IV para então comentarmos os                  

aspectos críticos de seu funcionamento. 

É na PPE I que alguns licenciandos e licenciandas travarão o primeiro contato de suas               

vidas com o desenvolvimento de sua própria prática docente, isto é, passarão pela experiência              

de adentrar uma Escola Básica nos status não de estudante ou visitante, mas sim de               

estagiário. Nesse sentido, poderíamos dizer que a PPE I é um período de iniciação chave no                

curso que demarca uma espécie de liminaridade onde o licenciando, mais maduro do ponto              

de vista teórico e conceitual, será inserido a práticas e reflexões que o conclamam a dar os                 

primeiros passos para fora das fronteiras dos status de licenciando e dentro dos status de               

professor ou professora. Ao mesmo tempo em que ainda frequenta a universidade e cumpre              

com seus ritos normativos de formação, está presente em uma escola, mesmo que sobre a               

tutela da universidade e do professor supervisor de seu estágio, em relação com o processo de                

ensino das mentes presentes nas classes onde realiza seu estágio. Encontra-se como que com              

os pés em cima da linha de fronteira, estando ao norte o professor formado e qualificado e ao                  

sul o licenciando ainda a passar por este processo de formação e qualificação. 

É nesse momento, também, que o licenciando é apresentado a uma ferramenta que,             

doravante, lhe acompanhará até o término de sua licenciatura: o caderno de análise. Este              

deverá ser levado para a escola onde o estágio será realizado e é onde o licenciando fará esta                  
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relação entre teoria e prática: os estágios, geralmente, embora isto não seja uma regra, são de                

observação. Isto é, o licenciando adentra a sala de aula junto do professor ou professora               

supervisor e observa como este exerce sua profissão. O licenciando deverá então coletar os              

dados de sua observação e associá-los aos conceitos vindos das teorias que viu anteriormente              

em sala de aula na universidade, formalizando, assim, a aliança entre a prática docente (de               

outrem) e a teoria que fala da mesma. Do choque entre estas duas instâncias poderá, então,                

produzir um raciocínio ou ponto de vista que possa lançar alguma luz seja em um aspecto ou                 

em outro. 

Um dos objetivos da PPE I é garantir que os licenciandos travem contato e se               

apropriem do patrimônio teórico-conceitual que baliza o estado da arte no que tange a              

profissão docente. Isto é feito, novamente, sobre o escopo daquela tríade que funciona quase              

que como um princípio guia do ensino universitário quando este se debruça sobre a              

transmissão teórica: apresentação das principais teorias fundantes do campo, crítica a estas,            

procurando evidenciar os pontos chave mais e menos superados assim como a razão que              

motiva a derrubada dos mesmos, superação das velhas formas explicativas em favor de             

outras mais atuais que dão conta dos pontos deixados em aberto pela crítica ou propõem               

novas perspectivas analíticas que excitam novos pontos em aberto. 

Desta forma damos origem ao movimento pendular das disciplinas de estágio: teoria            

interessada ao campo do ensino de Sociologia visto nos bancos da universidade, análise da              

prática feita nos bancos da escola, ambos consumados pelas discussões levantadas pelos            

licenciandos a partir do choque entre teoria e prática. 

Entretanto, nos parece, a PPE I procura, quase que como na disciplina de OEB,              

abarcar um recorte teórico assaz largo e robusto, de modo que as aulas expositivas acabam               

por trazer uma carga teórico-conceitual de alto volume. Esta carga é mitigada pela sequência              

didática que procura dar um sentido em ascenso para as teorias vistas. Contudo, uma vez que                

as unidades conceituais são distantes do que se poderia considerar uma compreensão            

intuitiva, é comum que os alunos e alunas tenham dificuldades em administrar esta alta carga               

teórico-conceitual e selecionam, a partir de critérios de interesse, energia ou aleatórios,            

aqueles que serão mais e menos caros ao seu percurso formativo. Ainda assim, percebemos              

que as situações com as quais os licenciandos e licenciandas travam contato na sala de aula                

da Escola Básica funcionam, também, como importantes balizas para a seleção da pertinência             

deste patrimônio teórico. São falas do professor supervisor de estágio, a postura de             
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determinado aluno ou aluna em sala de aula, o tom e o olhar de certo funcionário da escola                  

que, como que em um lapso, faz surgir o conceito na mente do estagiário observador que                

como um raio lança luz explicativa e analíticas a certos imponderáveis da ambiência escolar              

que de outra maneira permaneceriam obscuros. É este tipo de insight que comumente vemos              

relatados nos cadernos de campo das PPE’s, quando um conceito ou teoria qualquer visto em               

sala de aula relaciona-se com um aspecto da realidade a partir do teor explicativo deste. 

Já na PPE II chegamos a um momento onde os licenciandos já foram apresentados às               

teorias fundantes do campo do ensino de Sociologia bem como às superações críticas das              

mesmas e já têm alguma prática em associar estes elementos às situações presenciadas no              

chão da Escola Básica. Por esta razão, o foco teórico-conceitual aqui é trazer as mais               

contemporâneas atualidades teóricas e metodológicas, primando pela raiz experiencial que          

lhes deu sustentação. Importa aqui perceber o papel da experiência para a formulação da              

teoria, de modo que são feitos esforços contínuos para que as situações vividas na vida               

docente estejam sobre o holofote enquanto se metamorfoseiam em artigos, capítulos de livros             

e relatos de experiência. Este último, por sua vez, encontra aqui um assento de honra, uma                

vez que por excelência consegue corresponder a este critério deixando claro o papel da              

experiência docente enquanto um importante contributo teórico para o campo. Nesse sentido,            

é um momento onde os relatos de muitos convidados e convidadas são importantes, falando,              

ao mais das vezes, de lugares diferentes entre si trazendo riqueza e possibilidades de ação e                

prática reflexiva para os licenciandos. 

Contudo, é importante que chamemos a atenção para o fato de que embora os relatos               

vindos da experiência sejam um local privilegiado para se pensar a prática docente, estes              

incorrem no risco de ter um status único de descrição etnográfica densa caso não recorreram               

à utilização de conceitos formais, vindos das teorias relevantes, que possam ofertar um maior              

valor explicativo e capital científico a estes relatos. Pelo ponto de vista da qualidade              

elucidativa, uma vez que conceitos são pequenas unidades analíticas que encerram em si             

mesmos um encadeamento de raciocínio capaz de esclarecer dados vindos da observação,            

recorrer aos mesmos evita que o balanço que se faz da experiência se resuma a relatar seus                 

contextos particulares sem tecer elucidações e raciocínios que possam de fato aprimorar a             

prática docente. Nesse sentido, apenas travar contato com diferentes contextos e ambientes            

educacionais a partir dos relatos dos agentes que figuram nos mesmos não é suficiente para               

propor práticas pedagógicas eficazes. Isto, pois, para que tais práticas surtam efeitos eficazes,             
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é necessário que estejam afim das necessidades produzidas por estes espaços, estes que, por              

sua vez, só se revelam à luz de uma minuciosa análise devidamente instrumentalizada que              

possa trazer à luz as reais condicionantes e determinantes da construção daqueles espaços,             

permitindo a elaboração de ações que ajam diretamente nestas e não em seus             

desdobramentos, os quais, aos mais das vezes, se manifestam na forma de eventualidades e              

tensões que são o fio condutor de relatos de experiência. Em outras palavras, relatar a               

realidade experimentada é um passo importante na tomada de ação para transformá-la e             

conhecê-la, mas está longe de ser suficiente uma vez que não é capaz de tecer uma elucidação                 

mais profunda dos elementos que concorrem para o estado de coisas. 

A PPE III possui um enfoque profundo no instrumental profissional da docência, e             

preocupa-se em oferecer condições para que os licenciandos sejam capazes de planejar            

unidades temáticas, cursos inteiros, aulas, manejar o Currículo Mínimo de Sociologia e o             

calendário. Segue uma trajetória em três momentos: inicialmente os licenciandos são           

reapresentados a dois dos mais básicos e importantes conceitos para o ensino de Sociologia              12

Escolar, desnaturalização e estranhamento. Em seguida, são levados a conhecer alguns           

instrumentos básicos da profissão docente, quais sejam, Currículo Mínimo, plano de curso,            

plano de aula e calendário, e são apresentados ao procedimental necessário para deles fazer              

uso. A disciplina, então, segue seu curso na modalidade de laboratório, onde cada licenciante              

deverá planejar uma aula e apresentá-la à turma e ao professor da disciplina, quem, por sua                

vez, tecerá comentários analíticos a respeito da mesma e a depender da qualidade desta              

poderá recomendar sua reelaboração e apresentação. 

A PPE III é uma disciplina, não raro, encarada como divisora de águas no processo de                

formação dos discentes. É uma experiência intensa e reconhecidamente caracterizada como           

uma disciplina exigente do ponto de vista da dedicação dos licenciandos e licenciandas e              

meticulosidade do professor da disciplina, fator evidenciado pelo rigor formal ao qual os             

alunos e alunas são submetidos quando do momento de planejar e apresentar suas aulas:              

devem dominar com propriedade uma série de ações comuns à atuação profissional docente e              

demonstrar tal domínio para toda a classe e para o professor da disciplina, na forma de suas                 

condutas, falas, vestimentas e posturas. É exigido que os licenciantes compreendam as            

12 Reapresentados pois uma vez que a PPE I procura fornecer o arcabouço teórico e conceitual de base para o                    
exercício da docência em Sociologia Escolar, estes dois conceitos já foram vistos em um momento prévio da                 
formação. 
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diferenças entre objetivos gerais e específicos no planejamento de um projeto           

político-pedagógico, que este objetivo específico seja de fato aferido pela atividade avaliativa            

concernente a aula planejada, que os recursos didáticos tenham uma pertença e sentido na              

estrutura da aula e que todo o percurso explicativo faça devidamente o uso de um conceito                

retirado das Ciências Sociais de referência para elucidar o aspecto chave selecionado pelo             

licenciando em sua apresentação. Ademais, os licenciandos também são avaliados a respeito            

da disposição do material na mesa, sua postura em relação à turma e à lousa, se possui                 

domínio da correta técnica didática no uso da mesma, a impostação de sua voz, a maneira                

como se reporta aos alunos e alunas da classe e o uso do espaço da sala de aula. Todos estes                    

elementos são avaliados de perto pelo professor da disciplina e na medida em que o               

licenciando e licencianda cumprem com estes, recebem comentários analíticos críticos do           

professor e uma nota. 

Cabe, portanto, discutir como esta meticulosidade avaliativa é recepcionada pelos          

licenciandos. De maneira geral, a experiência do ponto de vista emocional não é positiva,              

visto que comumente sentem-se muito ansiosos, nervosos e estressados, não apenas no dia de              

suas apresentações, mas semanas antes, já que necessitam realizar o planejamento de suas             

aulas. Tornou-se comum que os licenciandos e licenciandas construíssem uma verdadeira           

rede de apoio entre si, colocando-se uns à disposição dos outros para se ajudarem              

mutuamente seja na construção do plano de aula seja com apoio emocional antes, durante e               

depois de suas apresentações. Sessões de respiração consciente e conversas animadas para            

distração tornaram-se um hábito nos minutos que antecedem o início das aulas avaliativas, de              

modo a tentar mitigar parte do nervosismo. De maneira geral, em seus relatos demonstram              

estar pouco à vontade com as exigências da disciplina, alguns, mesmo que poucos, chegando              

a abandoná-la. 

Apesar disso, o resultado colhido do ponto de vista da capacidade de atuação             

profissional é, no mais das vezes, extremamente positivo. Os licenciandos e licenciandas,            

apesar da pressão emocional, costumam sair-se bem em suas aulas avaliativas, demonstrando            

um desempenho de bom para ótimo no que tange a satisfação de todos aqueles critérios que                

mencionamos anteriormente. Ademais, não é um exagero dizer que o reconhecimento por            

parte dos alunos e alunas da pertinência das práticas lecionadas em PPE III para a atuação                

profissional é geral, de modo que compartilham uma sensação de evidente mudança de             

percurso em sua formação ao sentirem “na pele” quais são as habilidades e competências do               
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trabalho docente que se dá por meio de práticas essencialmente pedagógicas, isto é, que              

colocam condições para que habilidades e competências específicas possam ser          

desenvolvidas nos alunos e alunas de modo a contribuir para seus desenvolvimentos e para a               

concretização de suas formações. 

Peço vênia para introjetar neste escrito uma parte mais particular de minha            

experiência na PPE III. Fui selecionado pelo então professor da disciplina a ser o primeiro               

aluno a apresentar a aula avaliativa. Através de seus discursos e exortações, senti, de fato,               

sobre meus ombros uma grande responsabilidade: primeiramente por eu ser, naquele           

momento, bolsista regular do Programa Residência Pedagógica (PRP) havia quase um ano. O             

que significa que minha prática em sala de aula já houvera tido muitas oportunidades para               

amadurecer, seja na instância prática no chão da escola ou teórica e reflexiva quando em               

nossas reuniões semanais. Ademais, estávamos naquele momento no processo de publicação           

do livro que refletia nossa trajetória formativa enquanto residentes, de modo que as reflexões              

teórico-conceituais que atualizam a prática encontravam-se em dia e frescas. Nesse sentido,            

escolher-me para ser o primeiro significava “dar a largada” para os demais, projetando as              

primeiras causas e condicionalidades que seriam responsáveis por determinar em alguma           

medida a qualidade e o andamento de nosso curso. Meu desempenho, então, seria reflexo não               

só da qualidade do nosso trabalho no PRP, mas também, com efeito, da possibilidade que este                

tem de aprimorar a qualificação profissional do licenciando em Ciências Sociais.  

Como resultado, senti-me ansioso e nervoso. Tive tremedeiras, como muitos outros           

alunos e alunas também tiveram, e também fiz as sessões de respiração consciente. Revisei              

inúmeras vezes a aula e a ensaiei, sempre revisando e alterando o plano de aula quando                

necessário, sempre o submetendo à avaliação do então professor da disciplina, que sempre             

disponível e presto em sua resposta, fazia as devidas críticas — mesmo que poucas — e                

apontava os caminhos mais adequados para o bom andamento da aula. 

No fim das contas consegui apresentar a aula sem problemas e equívocos. E foi nesse               

momento que o então professor da disciplina revelou que se sentiria confortável em deixar              

seu próprio filho, caso este estivesse em idade escolar, ser formado por mim e por meu outro                 

colega, também bolsista e também ocupando a mesma posição que eu no que tange a               

responsabilidade em relação ao PRP e à disciplina. Esta fala do professor muito tocou a nós                

dois de modo que sentimos, ali, legitimada toda a energia, esforço, pertença e créditos que               
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colocamos, seja em nossas trajetórias profissionais e formativas enquanto futuros professores           

de Sociologia Escolar, seja enquanto bolsistas do Programa Residência Pedagógica. 

Este relato é um exemplo do tipo de experiência que, não raro, abarca a disciplina de                

PPE III em relação aos alunos e alunas que dela participam. A exigência é meticulosa e a                 

excelência técnica é alta, contudo tais aspectos se refletem na trajetória formativa e futuro              

profissional possibilitando uma atuação na Escola Básica ciente das potencialidades possíveis           

de serem trabalhadas e pensadas estrategicamente nos planos de aula e planejamentos de             

curso, resultando em uma evidente qualificação profissional. Nesse mesmo sentido, porém,           

devo ressaltar que este modo de compreensão da experiência de formação na PPE III está               

afim tanto de minha própria trajetória na disciplina quanto na do relato dos colegas mais               

próximos que também fizeram a disciplina, o que dá margem para que experiências outras,              

mais ou menos afastadas das compreensões aqui tecidas, também sejam possíveis. 

Por fim, o discurso subjacente que dá um sentido a esta exigência meticulosa se dá em                

duas chaves: 1) o curso procura replicar as categorias avaliativas de processos seletivos para              

professores em instituições públicas de renome que, por sua vez, costumam administrar            

processos seletivos rigorosos. Nesse sentido, o que se procura fazer é não só iniciar os               

licenciandos e licenciandas neste rigor mas oferecer condições para que se apropriem da             

qualificação necessária para atender ao mesmo; 2) seria de responsabilidade da disciplina de             

didática oferecer o domínio deste instrumental técnico apresentando os licenciandos e           

licenciandas aos procedimentos necessários para deles fazer uso quando do exercício de suas             

profissões. Nesse sentido, é necessário dedicar alguma parte do tempo do curso objetivando             

pavimentar este momento da trajetória formativa e possibilitar o planejamento das aulas            

avaliativas. Ocorre que a relação conteúdo x tempo hábil torna-se mais rarefeita, e tanto os               

licenciandos quanto o professor à frente da disciplina dispõem de menos folga para poder              

maturar em bases ainda mais sólidas a experiência formativa proposta pela PPE III. 

Por fim, discutamos agora a PPE IV. Do momento em que escrevo este trabalho              

estamos vivendo a pandemia causada pelo Coronavírus, o que fez com que minha graduação              

se interrompesse faltando apenas um semestre para sua conclusão. Contudo, tendo a UFF             

estabelecido as Atividades Acadêmicas Emergenciais, doravante ACE, pude matricular-me         

devidamente na disciplina de PPE IV e seguir com os próximos e últimos passos rumo à                

concretização de minha formação na licenciatura. Nesse sentido, a compreensão aqui tecida            

estará afim da PPE IV em sua modalidade ACE, isto é, Emergencial. 
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A PPE IV ACE, assim como sua modalidade regular, demarca os derradeiros e             

últimos momentos do licenciando na graduação. Assemelha-se a uma grande disciplina de            

orientação onde os licenciandos e licenciandas são levados a concretizarem sua experiência            

formativa a partir de dois procedimentos: a professora a frente da disciplina marcará um              

momento específico do ano em que visitará a escola onde o licenciando está estagiando.              

Chegando lá, o discente será responsável por oferecer uma aula para a classe seguindo as               

orientações de planejamento e regência ofertadas em PPE III. Nesse momento, a professora             

irá avaliar o desempenho deste ou desta discente, garantindo que este está satisfatório, isto é,               

que cumpre com os requisitos normativos de uma aula pautada em ações pedagógicas e              

didáticas capazes de concretizar um efetivo processo de ensino e aprendizagem. O outro             

procedimento diz respeito à feitura de um artigo científico que discuta alguma questão afim              

ao ensino de Sociologia na Escola Básica. É o momento em que o licenciando é conclamado                

a demonstrar, baixo a orientação da professora responsável pela disciplina, sua capacidade de             

concretizar em bases teóricas e científicas sua experiência enquanto docente em formação,            

seus conhecimentos teóricos e conceituais arregimentados ao longo de sua trajetória           

formativa. Em outras palavras, é o momento em que irá demonstrar que é capaz de               

apropriar-se do discurso científico, acadêmico, não só para instrumentalizar o patrimônio           

teórico e conceitual ao qual foi apresentado, mas também contribuir para o mesmo. 

Que alterações, então, foram feitas na estrutura desta disciplina à luz de sua             

modalidade ACE? No que tange a feitura do artigo, os encontros de orientação presenciais              

foram transferidos para plataformas de reunião à distância, fazendo uso, também, de            

comunicação remota via envio de mensagens por celular e e-mail, este último também usado              

na modalidade regular da disciplina. Compreendemos que não fora uma alteração de grande             

porte, visto que certas modalidades de orientação à distância são corriqueiras no ambiente             

acadêmico público e mais ainda no privado. Contudo, a adaptação da aula avaliativa             

formalmente ofertada em espaço escolar regular possui um caráter mais profundo. 

Em lugar de reger uma turma regular do Ensino Médio numa instituição de ensino              

básico público, os licenciandos e licenciandas terão de planejar uma aula regular a ser              

ofertada em ambiente virtual à distância. Esta será avaliada por uma banca, até então,              

constituída por pelo menos dois professores, que aferirão nota de acordo com o desempenho              

do discente. 
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Estamos colocados em uma situação problema única onde os caminhos de solução            

não estão, ainda, delineados. A ambiência da sala de aula na escola básica é um fator de peso                  

altamente relevante e significativo para a regência de uma aula: é ali onde as tensões políticas                

típicas do espaço escolar estão vivas e pulsantes, onde as contingencialidades imprevistas e             

imponderadas podem se manifestar a qualquer momento, fator este ao qual tanto o             

licenciando quanto a professora de PPE IV a avaliar seu desempenho estão cientes. Nesse              

sentido, o deslocamento da professora desde a universidade até a escola básica não é à toa:                

cumpre com o objetivo de averiguar em que medida o licenciando ou licencianda possui as               

habilidades e competências necessárias para atuar dentro deste espaço, lidando com suas            

contradições, barulhos, ameaças, privações e insalubridades. Nesse sentido, esta dimensão          

avaliativa, importante para a garantia da qualificação profissional do licenciando, é perdida            

no momento em que na PPE IV ACE a turma de alunos e alunos e todo o mais que a Escola                     

Básica representa estão ausentes enquanto determinantes e condicionantes do trabalho do           

futuro e da futura docente de Sociologia Escolar. Acaba que o desempenho a ser avaliado,               

por estar condicionado por determinantes outras, se reporta a uma outra modalidade de ensino              

que não aquela que encontramos na Escola Básica normativa. 

Contudo, é necessário termos atenção ao fato de que os alunos e alunas autorizados              

pela universidade a cursar a modalidade ACE são aqueles e aquelas que já possuem parte               

muito considerável de seus currículos de formação já integralizados. Isto quer dizer que já              

possuem experiências de estágio desde a PPEI que, à luz de suas aprovações até a PPE IV,                 

oferta certa margem de segurança para se considerar um acúmulo de experiências de ensino e               

aprendizagem acontecidas no chão da Escola Básica que nos permite considerar que possuem             

já alguma experiência com aqueles termos vindos da ambiência escolar que condicionam o             

trabalho docente. Nesse sentido, a proposta de aulas avaliativas à distância pode contar com              

um certo lastro de realidade docente que persiste nas trajetórias formativas destes            

licenciandos. 

É necessário considerar, ainda, que o contexto lançado pela pandemia do Coronavírus            

colocou e ainda coloca um sem número de novas condicionantes da realidade social que              

ainda nos são estranhas. Nesse sentido, quaisquer ajuizamentos que podemos fazer ainda            

carecem, em grande medida, de categorias de análise e compreensão suficientes desta nova             

realidade que ofereça legitimidade crítica concreta. Não se trata de dizer que a crítica deva ser                

suspensa enquanto os especialistas estudam e não se pronunciam, de modo algum é isto o que                
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estamos falando. Trata-se, no entanto, de conscientizarmo-nos para o fato de que o             

pensamento estratégico e a qualidade da crítica estão assujeitados ao nível de compreensão             

que se pode tecer a respeito do elemento em crítica. Nesse sentido, embora não possamos, e                

não devamos nos salvaguardar do exercício crítico, devemos, com efeito, reconhecer as bases             

compreensivas nas quais este se assenta de modo a poder pensar caminhos possíveis por onde               

possamos aprofundar estas bases e, assim, retroalimentar a eficácia estratégica e de agudeza             

do exercício crítico. 

À luz desse contexto, não está claro, ainda, que perspectiva final está a ser oferecida               

aos licenciandos e licenciandas de Ciências Sociais como a coroa de suas formações na              

última disciplina que geralmente cursam. Os caminhos estão abertos para a análise e, nesse              

sentido, mais do que nunca, é importante que estejamos atentos para as transformações             

sociopolíticas em jogo que irão chamar à baila novas condicionantes para o trabalho docente. 

 

1.2.6. O estágio 

Já demos conta de retratar a estrutura e dinâmica de funcionamento das disciplinas de              

estágio, isto é, as Práticas de Pesquisa em Educação. Contudo, de modo a compreender com               

mais profundidade os elementos que subjazem o elemento prático da formação proposta pelo             

currículo da licenciatura em Ciências Sociais, faz-se necessário que investiguemos com mais            

detalhe como se dá o funcionamento da prática de estágio propriamente dita. 

O estágio parte do princípio de que faz parte da formação do licenciando algum              

contato com a profissão para a qual está sendo formado. Em outras palavras, apenas o aspecto                

teórico e as práticas dos bancos da universidade não são suficientes para promover uma              

formação de qualidade uma vez que estes não abarcam o espaço escolar em toda a sua pulsão                 

vital, isto é, seu dia-a-dia vivo onde os eventos, pessoas e condicionantes existenciais estão a               

pleno vapor e em funcionamento. Nesse sentido, inserir o licenciando no ambiente escolar é              

uma forma de prepará-lo para os desafios e questões que irá encontrar em sua trajetória               

profissional. 

Contudo, apenas a presença do licenciando na escola não seria o suficiente para             

oferecer margem de garantia de que este está em um ativo processo de formação. Por esta                

razão que lhe é oferecido um método de estar presente nestes espaços. De modo geral,               

durante os encontros em sala de aula nas PPE’s, lhe é informado que seu estágio possui o                 
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caráter de observação: o que deverá ser feito na escola é um exercício de análise crítica que                 

aqui iremos resumir em uma tríade tese, antítese e síntese . 13

A tese diz respeito às teorias e textos vistos em sala de aula. São as narrativas já                 

maduras e de caráter teórico ou conceitual que procuram investigar, à moda científica,             

aspectos particulares do ensino de Sociologia e da Escola Básica. A antítese diz respeito à               

vida pulsante na escola no momento em que esta acontece diante dos olhos do licenciando               

durante seu exercício de observação: são as conversas na sala dos professores a respeito da               

SEDUC, a porteira da escola que o confunde com um aluno do ensino médio, a coordenadora                

que encara sua presença na escola com desdém, a fila quilométrica da hora do almoço na                

escola, o silêncio sepulcral durante a aula de seu professor supervisor, o modo como este               

escreve na lousa, a aluna que lixa as unhas durante a aula, a outra que presta atenção nas                  

palavras do professor como se sua vida dependesse daquilo, o livro didático em falta, o sino                

que demarca o tempo na escola, enfim, todos os acontecimentos do cotidiano escolar em              

plena vitalidade que o licenciando consegue observar. A síntese diz respeito ao produto do              

cruzamento entre as teorias vistas em sala de aula e o cotidiano escolar observado pelo               

licenciando. É quando o conceito pensado pelo especialista encontra-se com o ralho raivoso             

da diretora na sala ao lado, quando um parágrafo na página três do artigo lido semana passada                 

explica o porquê dos alunos e alunas pela manhã estarem com as faces cinzas e sem energia.                 

Ou, ainda, é quando a conclusão do autor é inteiramente diferente do evento observado na               

escola. Em outras palavras, a síntese é ela mesma um emblema da aliança entre prática e                

teoria, é a medida que o discurso acadêmico e científico está mais ou menos alinhado com                

aquilo que se passa na Escola Básica, podendo guardar com esta relações elucidativas ou              

elusivas: elucidativas quando revela as condicionantes de determinada eventualidade         

observada; elusiva quando as torna mais obscuras ou desvia o olhar para condicionantes que              

guardam pouca ou nenhuma relação com o evento ao qual é conclamada a elucidar. Cabe ao                

licenciando, pois, estabelecer estas relações procurando compreender como se dá esta           

dinâmica entre o chão da escola e as palavras escritas no papel — ou nas telas eletrônicas —                  

onde foram escritos os artigos, relatos de experiência, ensaios e tudo o mais que fundamenta               

teoricamente (ou literatamente) os encontros nas salas de aula da universidade. 

Estas observações feitas pelo licenciando devem ser anotadas naquele caderno de           

estágio que mencionamos na seção anterior. Nesse sentido, o caderno cumpre um papel não              

13 Em outras palavras, a tríade dialética. 
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só de registro, mas também de acessório de reflexão metodológica: a preocupação não é tecer               

uma descrição etnográfica do espaço escolar de modo a retratá-lo aos olhos do licenciando;              

nem tecer uma análise mais ou menos minuciosa do espaço escolar à luz das teorias vistas em                 

sala de aula. O objetivo é, com efeito, suscitar no licenciando a percepção de como teoria e                 

prática podem se relacionar. Estamos falando de um modo específico de se utilizar os              

sentidos e as faculdades mentais ao testemunhar um acontecimento observável, em outras            

palavras, um caráter experiencial. É esperado do licenciando que este viva uma experiência             

de observação específica mais do que teça uma elucidação, esclarecimento ou teoria            

explicativa a respeito da prática. Nesse sentido, é o caderno que permitirá que esta              

experiência seja registrada para uso posterior ao passo que viabiliza sua organização em uma              

estrutura narrativa compreensiva. 

O licenciando, tendo sido apresentado a esta metodologia de observação, deverá,           

então, selecionar uma escola básica onde se apresentará enquanto estagiário, tendo sua            

presença assegurada pela assinatura de documentação entre a universidade, instituição de           

ensino básico e Secretaria de Educação, ademais, tendo a garantia de um seguro de vida que o                 

proteja no trajeto e permanência na escola. Sua presença na escola será supervisionada por              

um professor ou professora que regularmente exercem suas profissões na instituição os quais             

o licenciando deverá acompanhar durante as regências de sala de aula. 

Tendo desenhado o método e a dinâmica do estágio supervisionado, partamos para            

algumas conclusões críticas a respeito do mesmo. Esta experiência de observação dá cabo,             

em alguma medida, do distanciamento entre prática e teoria que é a tônica de boa parte do                 

percurso formativo do licenciando. A trajetória no eixo de Ciências Sociais preocupou-se em             

apresentar os marcos teóricos fundantes e discussões contemporâneas que demarcam os           

contextos de atuação específicos de cada disciplina conectando-os de maneira frágil às            

discussões pertinentes ao horizonte profissional da licenciatura, qual seja, o magistério; a            

trajetória no eixo das Ciências da Educação preocupou-se em discutir o caráter mesmo da              

construção do conhecimento ao passo que o instrumental necessário ao exercício da prática             

do magistério e as discussões relativas ao caráter específico de cada modalidade de             

licenciatura é ofertado de maneira rarefeita. O efeito é um modo de operar que habita mais as                 

instâncias teóricas, elucidativas e conjecturais mais do que os eventos da vitalidade social             

que lhes dão base, promovendo, assim, um distanciamento entre as ações formativas,            

práticas estudantis e o ambiente escolar. Nesse sentido, propor que o licenciando habite o              
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espaço da Escola Básica em uma atitude metodológica de observação tendo como lente os              

conceitos e teorias que teve contato em sua formação lança as condições para que este               

distanciamento cultivado desde os primeiros dias da formação seja cada vez mais diminuído,             

lançando condições para que a conjectura elucidativa habite a vitalidade social donde partiu             

inicialmente produzindo, neste choque, outras elucidações cujo lastro na experiência          

observável próxima é firme. Mas não só isso: o estágio de observação permite também o               

desenvolvimento de uma competência pesquisadora e reflexiva no licenciando que dá           

margem para que o profissional em formação seja capaz de perceber como que a eficácia               

explicativa das teorias é capaz de revelar pontos de tensão e aspectos não tão claros da vida                 

docente que, uma vez constatados, criam um terreno para a elaboração de práticas             

pedagógicas inovadoras que possam aprimorar a atuação profissional. 

Conclui-se, assim, que a perspectiva transmitida a estes futuros professores e           

professoras de Sociologia Escolar é a noção de que as teorias e conceitos formais produzidos               

na academia, por mais distantes que possam parecer da ambiência vital da escola, quando              

instrumentalizados em um exercício metodológico de observação, são capazes de aprimorar a            

prática profissional. Pois chamam a atenção para aspectos e vicissitudes desta que antes não              

pareciam tão claros, fazendo aparecer uma lacuna que antes não era vista. Abre-se, assim,              

uma margem para que não só novas práticas, mas também novas elucidações possam ser              

produzidas por estes futuros profissionais, desta forma, contribuindo tanto para o patrimônio            

teórico e conceitual que procura explicar a prática docente e o universo escolar quanto para a                

produção de práticas pedagógicas propositivas que venham ao encontro destas lacunas.  
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Capítulo 3. O Programa Residência 

Pedagógica à luz da Licenciatura em 

Ciências Sociais. 
 

O objetivo desta seção é discutir a relação entre o Programa Residência Pedagógica             

(PRP) e as práticas formativas da licenciatura em Ciências Sociais procurando compreender            

em que medida o Programa é capaz de figurar como um elemento de importância na               

formação do licenciando. Em vista dessa finalidade, esta seção procura colocar a Residência             

Pedagógica em relação com os principais pontos sensíveis levantados na seção anterior a             

respeito do aspecto formativo dos eixos de Ciências Sociais e Ciências da Educação. Nesse              

sentido, abrimos nossa discussão procurando compreender como a Residência Pedagógica          

permite que o conhecimento teórico-científico vindo da formação se relacione com as            

necessidades da Escola Básica. Em seguida, procuramos refletir quais rupturas para a            

formação normativa feita na Licenciatura o Programa propõe. Finalizamos nossa discussão           

estabelecendo que concepção de Sociologia Escolar podemos idealizar a partir das práticas            

postas em ação na e durante a Residência Pedagógica. 

 

1. A Residência Pedagógica e o conhecimento teórico-científico. 

Pudemos perceber, até aqui, que uma das questões mais sensíveis quando nos            

debruçamos por sobre as consequências do tipo de formação proposto pela Licenciatura em             

Ciências Sociais é o seu caráter bacharelesco. A figura da tríade apresentação, crítica e              

superação é uma modalidade de exposição do conhecimento que, com efeito, aparece com             

regularidade nas práticas de ensino da universidade, de modo a figurar como uma modalidade              

didática regular. Por consequência, temos um ensino caracterizado por uma grande pertença            

e enfoque nos aspectos conceituais e teóricos, que preza pelo modelo de análise e a medida                

em que este é capaz de explicar um determinado fenômeno. Nesse sentido, as discussões a               

respeito da Escola Básica, docência e magistério no eixo das Ciências Sociais aparecem de              

maneira rarefeita, sendo relegadas quase que em sua totalidade às disciplinas do eixo das              

Ciências da Educação. Estas, por sua vez, à exceção das disciplinas de estágio, acabam por               
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circunscreverem-se dentro dos limites estabelecidos por suas áreas do conhecimento          

específicas, se relacionando de maneira lacunar com o caráter específico do magistério de             

cada disciplina curricular da Escola Básica, em nosso contexto, as diferentes modalidades de             

licenciatura. 

Por consequência, o conhecimento teórico-científico produzido nesta dinâmica        

encontra dificuldades em estabelecer um diálogo com as práticas docentes, uma vez que o              

modo específico por meio do qual é apresentado, ou lecionado, e produzido não preza por               

esta dialogicidade. Fica, então, ao encargo do licenciando, seja em estudos específicos de sua              

trajetória intelectual, ou nas vindouras práticas de estágio supervisionado, estabelecer este           

diálogo. 

À luz destas considerações, a importância do diálogo entre os conhecimentos           

teórico-científicos vistos nos bancos da universidade e a docência se justifica na medida em              

que é esta relação o que baliza o caráter de magistério da formação, ofertando-lhe um fim                

específico apontado para as necessidades da profissão docente. Trata-se de ter no horizonte             

um alvo específico capaz de orientar as ações formativas em função da produção de um               

sujeito específico, qual seja, o docente e a docente de Sociologia Escolar. Uma vez que este                

aspecto possua tal pertinência para a formação destes professores e professoras, e na medida              

em que a Residência Pedagógica é capaz de configurar-se enquanto um projeto de formação,              

importa, portanto, compreender como este percurso é feito no Programa Residência           

Pedagógica. 

 

1.1. A prática autorreflexiva. 

O primeiro encontro de toda a equipe completa de bolsistas, supervisores e            

coordenador na Residência Pedagógica em Ciências Sociais foi marcado por um aspecto            

meramente organizacional. Foi o momento de apresentações, escalação de equipes e           

definição do percurso de ação. Em meio a todas as atividades propostas e planejadas, importa               

para a nossa discussão aquelas concernentes à produção do conhecimento, investigando-o de            

maneira a compreender em que medida este pode estar ao serviço das atividades docentes. 

A primeira atividade de cunho formativo que marca o início das práticas da             

Residência é a apropriação do que iremos chamar de conceitos de base. Definindo conceito              

enquanto a menor unidade explicativa de uma teoria, estes conceitos de base são as unidades               

explicativas, retiradas de teorias de referência, que fornecem um ponto de partida para a              
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prática docente. No contexto da Residência Pedagógica em Ciências Sociais que serve como             

base para nossas análises, estes conceitos basilares foram dois: desnaturalização e           

estranhamento: 

 

(...) trazemos à baila os conceitos de desnaturalização e estranhamento, que,           
encontrando terreno fértil na Sociologia escolar, tornaram-se um lugar         
comum nesta seara. O primeiro diz respeito à noção de que a explicação de              
determinados fenômenos ou representações sociais encontra-se além do        
senso comum, de modo a poderem ser compreendido de modo mais           
profundo e menos imediato do que o senso comum tende a considerar. O             
segundo diz respeito ao reconhecimento de que estes mesmos fenômenos e           
representações encontram sua genealogia em dinâmicas históricas e sociais,         
de modo a possuírem uma razão de ser no tecido social capaz de ser              
compreendida através de um olhar histórico, cultural, econômico, enfim,         
sociológico. (OLIVEIRA et al. 2019). 
 

Trata-se, então, de reconhecer que as atividades concernentes ao ensino e aprendizagem afins             

à docência em Sociologia na Escola Básica encontra sua especificidade na consideração de             

que há um caráter de senso comum das representações sociais que pode ser reinterpretado, ou               

elucidado, pelas teorias sociológicas. Estas, por sua vez, ao chamarem atenção para as             

condicionantes históricas, culturais e econômicas que determinam tais representações permite          

que estas ganhem um novo sentido, um novo significado. Desta forma, podemos dar os              

primeiros passos rumo à definição não só do caráter específico da docência em Sociologia              

Escolar, mas também, com efeito, de seu objetivo geral e raison d'être no currículo da Escola                

Básica propostos por esta Residência Pedagógica em Ciências Sociais, em outras palavras, o             

horizonte formativo a ser contemplado nas ações pedagógicas e didáticas dos integrantes do             

programa. 

Munidos deste ponto de partida que baliza e dá um sentido para a ação pedagógica, os                

licenciandos adentram as escolas onde foram escalados. A partir das negociações feitas entre             

os membros de cada equipe de bolsistas , vivem suas experiências e então retornam para a               14

universidade com o intuito de trocar estas experiências de modo coletivo com os demais              

bolsistas do programa durante as reuniões semanais. 

Estas trocas possuem um caráter que lembra em boa medida a figura da tese, antítese               

e síntese que perpassa a prática do estágio supervisionado. Contudo, com diferenças            

14 Conforme mencionamos no Capítulo 1. Apresentando o Programa Residência Pedagógica: “não há um              
modelo padrão de atuação, e cada supervisor tem autonomia para, junto de suas equipes de licenciandos,                
formatar seu trabalho da maneira que melhor lhes convir”. 
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peculiares: a tese, durante o estágio supervisionado, reporta-se a todo um acúmulo teórico             

que encontra sua base na própria licenciatura e na trajetória intelectual pessoal do             

licenciando. Já no contexto da Residência, ganha uma pertença mais aguda no que tange os               

conceitos de base, isto é, desnaturalização e estranhamento que são propostos como o ponto              

de partida das atividades formativas. Isto é, a tese está mais em função de um aspecto teórico                 

mais próximo da atividade da docência em Sociologia na Escola Básica do que de um               

arcabouço conceitual acumulado. Nesse sentido, podemos dizer que a tese ganha um status             

mais focalizado, aproximando-se mais das discussões interessadas ao aspecto do ensino de            

Sociologia do que de um patrimônio cultural científico geral ofertado pelo percurso de             

formação normativo da licenciatura em seus eixos modais. 

A antítese, por sua vez, encontra uma mudança mais aguda. No estágio            

supervisionado, a relação que o licenciando estabelece com o espaço escolar é limitada pela              

circunstância da observação, por um lado, de suas experiências diretas com o espaço escolar,              

por outro, das mediações didáticas feitas pelo professor supervisor de estágio. Já no contexto              

da Residência Pedagógica em Ciências Sociais que serviu de base para este trabalho, o modo               

como os licenciandos experimentaram a realidade em sala de aula deu-se, no mais das vezes,               

na forma de uma prática docente propriamente dita. Isto é, exercendo as atividades             

profissionais mesmas concernentes a um professor ou professora de Sociologia na Educação            

Básica: planejamento de aulas no contexto específico de cada escola e turma, tendo de dar               

conta de todo um projeto mesmo de formação de alunos e alunas do Ensino Médio, regendo                

as aulas, lidando com o Currículo Mínimo a cada bimestre (ou trimestre a depender da               

escola), fazendo uso da lousa e das práticas de regência de aula como impostação da voz,                

adequação da linguagem, sequência didática entre outros elementos. 

Nesse sentido a síntese, isto é, o produto que se obtém a partir do choque entre tese e                  

antítese, do choque entre os conceitos de base da formação proposta pela Residência e a               

prática docente ativa, possui o condão de refletir uma experiência de primeira mão da              

atividade profissional do magistério. No estágio supervisionado regular, resulta que a síntese            

produzida está em função da prática docente não do licenciando, mas sim de um terceiro,               

qual seja, o professor que lhe supervisiona o estágio. Suas observações refletem, portanto, as              

mediações didáticas e pedagógicas de um agente exterior que está em contato direto com as               

contingências colocadas pelo ato mesmo de professar conhecimento de maneira profissional.           

No contexto desta Residência, no entanto, uma vez que todos os grupos, sem exceção,              
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procuraram estabelecer uma imersão profunda, ao longo de um ano, do residente na realidade              

da prática profissional da docência, a síntese produzida dá cabo de uma experiência direta, de               

primeira mão, do licenciando com a prática profissional. São as suas mediações didáticas, é o               

seu próprio contato, de sua mente, personalidade, ideias, enfim, o ser inteiro dando-se à              

prática profissional para a qual está sendo formado. Esse ato, devemos dizer, vai para além do                

momento da regência em sala de aula, embora, talvez, este seja o ponto culminante da               

docência. No momento em que o residente rege uma aula, está traduzindo na forma de ações                

concretas todo raciocínio e procedimentos instrumentais que, antes mesmo da regência, já            

foram materializados durante as práticas de planejamento, que em nosso contexto           

aconteceram tanto em grupo quanto individualmente, isto é, tanto em reuniões entre as             

equipes de cada escola quanto particularmente por cada residente. 

É esta experiência de primeira mão, absorvida in loco pelos sentidos — tato, olfato,              

paladar, visão e audição — e pela mente que é convidada a ser um dos elementos em debate                  

nas reuniões semanais. Estas unidades experienciais, isto é, os relatos de experiência de cada              

bolsista são debatidos no sentido de provocar uma reflexão, à luz, primordialmente, daqueles             

conceitos de base, e de outros elementos da trajetória intelectual dos licenciandos, a respeito              

de pontos sensíveis da prática pedagógica, desafios, possibilidades e impossibilidades,          

questões, limites e alcances. É a partir destas questões que partimos para a busca de teorias e                 

conceitos, isto é, em busca de um arcabouço científico, que possa gerar uma compreensão de               

cunho científico da prática pedagógica, reinterpretando-a e dando-lhe um sentido que, por sua             

vez, será anteposto, novamente, à experiência de primeira mão dos licenciandos na Escola             

Básica, abrindo novos pontos sensíveis que serão debatidos de modo a excitar reflexões a              

serem esclarecidas, em alguma medida, por outro arcabouço teórico e conceitual, produzindo,            

desta forma, um modo de conhecimento da profissão docente — no contexto de uma              

formação — que encontra seu lastro principal na experiência pessoal refletida. 

Analisemos o desenho metodológico desta modalidade de produção do conhecimento          

que temos até aqui. Iniciamos em uma base teórico-conceitual responsável por dar um sentido              

à prática pedagógica e contextualizá-la nos aspectos particulares da docência em Sociologia            

Escolar. Em seguida, partimos para um contato imersivo com a experiência profissional,            

apropriando-se de suas ações práticas de regência em sala de aula e do procedimental              

instrumental próprio da profissão docente. Sucede-se, então, um exercício de reflexão que se             

dá pelo choque entre a prática pessoal do licenciando em seu exercício de docência e a base                 
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teórica-conceitual, suscitando questões e pontos em aberto. Estes, por sua vez, são            

conclamados a serem esclarecidos por outro arcabouço teórico-conceitual, que possibilita          

uma compreensão da experiência docente que, por sua vez, será atualizada por novas             

vivências na Escola Básica dando nova largada para todo este processo. Nesse sentido,             

podemos dizer que temos um processo de geração do conhecimento que pode ser             

compreendido no sentido de uma prática autorreflexiva, uma vez que tem sua dinâmica de              

produção do saber lastreada na autorreflexão da prática docente à luz de um arcabouço              

teórico-conceitual. 

Estabelece-se, assim, um diálogo profundo entre a prática docente e conhecimento           

teórico-científico, sendo a experiência docente vivida na Escola Básica a fonte que irá             

mobilizar o arcabouço teórico vindo do conhecimento científico. Por consequência, em           

contraste ao que observamos no eixo das Ciências Sociais na licenciatura, o enfoque             

oferecido aos aspectos conceituais e teóricos está em função das necessidades colocadas pela             

própria docência, pela própria atividade profissional do professor, pelo próprio magistério em            

Sociologia Escolar, encontrando sua pertença na Escola Básica e em seus contextos,            

interessado em lhe dar um sentido e excitar deste a compreensão. Contudo, em um caráter               

dinâmico, de movimento incessante, onde este sentido e esta compreensão são fabricados            

para logo funcionarem como o próprio anteparo da experiência do magistério que lhe ofertará              

novos sentidos. Nesse sentido, podemos perceber, então, que as discussões a respeito da             

Escola Básica, docência e magistério dão o tom da música a ser composta pelo conhecimento               

científico, e na medida em que está em função do ensino de Sociologia, mobiliza o arcabouço                

teórico-conceitual tanto do eixo das Ciências Sociais quanto do eixo das Ciências da             

Educação, sem perder de vista o eixo central que mobiliza o Programa Residência             

Pedagógica em Ciências Sociais, qual seja, a formação de professores e professoras de             

Sociologia Escolar. 

Esta forma de produção do conhecimento impacta a licenciatura em Ciências Sociais            

de maneira pertinente ao permitir que os conhecimentos acadêmicos, científicos, estejam em            

função não de suas próprias necessidades teóricas, ou circunscritos aos contextos pertinentes            

às suas ciências de referência. Na medida em que os conceitos da Sociologia, Antropologia,              

Ciência Política, Didática, OEB e Psicologia da Educação são arregimentados com o fim de              

responderem a questões colocadas pela vivência profissional na instituição de ensino básico,            

passam a assentar-se, com efeito, nos contextos pertinentes à prática profissional do professor             
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e da professora de Sociologia Escolar de modo a esclarecer suas condições e determinantes              

permitindo a elaboração de práticas pedagógicas, ações profissionais, que ajam diretamente           

nestas de modo a lhes oferecer uma resposta estratégica e eficaz. Ademais, o modo específico               

como tais ações se correspondem com as condicionantes e determinantes aclaradas pela teoria             

fornece novo material de reflexão, ofertando novas possibilidades de esclarecimento que por            

sua vez, novamente, irão mobilizar estas ciências. É nesse sentido que a Residência             

Pedagógica em Ciências Sociais, ao propor uma modalidade autorreflexiva de produção do            

conhecimento, procura sanar, com efeito, o caráter bacharelesco das licenciaturas, permitindo           

que o conhecimento teórico-científico, acadêmico, seja mobilizado em função não das           

questões interessadas aos seus contextos particulares, mas sim aos da Escola Básica e do              

magistério. 

Peço vênia para novamente fazer a balança deste relato reflexivo pender para o lado              

de minha experiência mais particular enquanto residente com o propósito de relatar um             

evento de minha vivência onde esta prática autorreflexiva se deu. Enquanto regente de uma              

das turmas do terceiro do Ensino Médio na instituição escolar onde fui escalado, enfrentei              

dificuldades para aplicar a chamada. Este momento ritual da sala de aula que não é a aula                 

propriamente dita era demarcado por grande inquietação por parte dos alunos, visto que             

sentiam-se autorizados a passearem pela sala de aula, conversar com os amigos e amigas,              

mexer em seus celulares et cetera. Nesse sentido, era necessário elevar sobremaneira a voz              

para que a classe ouvisse os nomes a serem chamados e eu pudesse marcar adequadamente a                

presença ou ausência. Procurando pensar ações pedagógicas que me permitissem sanar esta            

problemática, trouxe para a prática de sala de aula a Comunicação Não-Violenta que,             

teorizada pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, é uma modalidade de          

reportar-se aos outros no ato da comunicação que prima pela facilitação e simplicidade da              

expressão oral, procurando tecer uma forma de contato entre os interlocutores que permita,             

estrategicamente, que as necessidades destes sejam integralmente colocadas de modo a           

sugerir ações concretas para que estas sejam atendidas. Nesse sentido, apliquei a técnica da              

Comunicação Não-Violenta procurando exprimir a necessidade de fazer a chamada de modo            

adequado, propondo uma forma de o fazermos a partir de marcadores verbais a serem feitos               

por mim, durante a aula, para gerir o início e fim do “momento da chamada” e, com ele, o                   

modo da classe de se portar diante da mesma. Colhi resultados que considerei extremamente              
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positivos : consegui aplicar a chamada sem dificuldades, conseguindo reter a atenção e            15

concentração da turma. Ademais, foi possível criar um ambiente de quietude e silêncio que              

facilitou a inserção da regência de aula que se dá logo após o término da chamada. 

Foi um processo de autorreflexão de minha prática docente na Escola Básica que             

permitiu-me levantar os pontos sensíveis colocados pela vivência in loco, trazendo uma            

teoria, nesse caso, advinda da Psicologia, que aclarou as questões sensíveis da experiência,             

nesse caso, as raízes da dificuldade de comunicação entre professor e alunos e alunas. Nesse               

sentido, propôs uma prática que agisse diretamente na condicionante da problemática           

colocada, gerando um novo contexto experiencial que, por sua vez, pôde ser relatado na              

forma de artigo científico, um dos emblemas da produção de conhecimento. Uma vez que              

este reporta-se inteiramente à experiência docente, tendo sua narração, conceitos e práticas            

mobilizados em função do contexto da Escola Básica, podemos dizer que produz um             

conhecimento em boa medida assentado nos assuntos da docência, circunscrito às suas            

necessidades e não na das ciências de referência mobilizadas. 

 

2. O Programa Residência Pedagógica em Ciências Sociais e suas rupturas com a formação. 

Um dos efeitos do caráter bacharelesco da formação proposta pela licenciatura em            

Ciências Sociais é a reprodução de seu estilo de docência no contexto da Escola Básica. Os                

licenciandos formados, não tendo sido apresentados de maneira satisfatória a práticas que            

lhes permitam transpor os conhecimentos acadêmicos das ciências de referência da           

universidade para a Escola Básica, acabam transferindo o modo particular de lecionar do             

ensino superior, tal e qual, para o ensino básico.  

Desta maneira, a Sociologia Escolar ganha um aspecto acadêmico, universitário, na           

medida em que propõe práticas didáticas e pedagógicas próprias do ensino superior e que se               

distanciam das necessidades colocadas pelo ensino básico. Nesse sentido, compreendendo o           

Programa Residência Pedagógica em seu caráter de formação continuada, importa discutir           

quais rupturas com o modo clássico de formar o Programa nos permite pensar.  

15 Os resultados desta experiência podem ser aferidos com mais detalhes em: OLIVEIRA, Otavio. Comunicação               
não-violenta como ferramenta pedagógica: por uma prática docente propositiva e colaborativa. IN: Revista             
Perspectiva Sociológica, nº. 24, 2º sem. 2019, p. 97-114. Disponível em:           
https://cp2.g12.br/ojs/index.php/PS/article/view/2265/1552, acesso em 19/07/2020. 
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2.1 A reprodução 

Ao nos reportarmos às discussões até aqui tecidas, conseguimos perceber que uma            

modalidade didática regular do ensino superior se dá numa tríade apresentação, crítica e             

superação. Esta toma como um importante objetivo específico a internalização de conceitos e             

modelos teóricos. Isto é, a raison d’être das práticas pedagógicas é apresentar teorias e aferir,               

em alguma medida, que estas teorias sejam compreendidas pelos alunos e alunas, de modo              

que suas atividades avaliativas reportam-se a este propósito. 

Na medida em que estes três movimentos enfocam o modelo de análise e os conceitos               

teóricos pertinentes às ciências de referência do curso, se furtam, em boa medida, a              

discutirem questões a respeito do ensino destas ciências na Escola Básica, relegando estas             

discussões às disciplinas do eixo das Ciências da Educação, que, por sua vez, reincidem nesta               

mesma chave ao circunscreverem-se teórica e conceitualmente às suas próprias áreas do            

conhecimento em detrimento de reportarem-se aos aspectos da docência particular das           

licenciaturas. 

Os licenciandos e licenciandas travam contato constante com esta modalidade de           

ensino e, uma vez que são apresentados de maneira rarefeita a técnicas que lhes permitam               

constituir uma prática docente que se dê por outros caminhos, acabam por reproduzir este              

mesmo modelo de ensino e aprendizagem na Escola Básica. Resulta, então, que o léxico              

propriamente acadêmico, isto é, as formas de organizar o raciocínio e a sua expressão na fala                

e na escrita, bem como as formas de organização do currículo são transferidos desde a               

universidade até o Ensino Básico. Esta circunstância se materializa nas escolas na medida em              

que as aulas de Sociologia, elas mesmas, enfocam os conceitos advindos das teorias de              

referência e preocupam-se com a internalização destes conceitos por parte dos alunos e             

alunas. Em outras palavras, o objetivo de lecionar, por exemplo, o conceito de mais-valia de               

Karl Marx é possibilitar que os alunos e alunas o memorizem. Nesse sentido, as atividades               

avaliativas mobilizam-se com o propósito de aferir em que medida este processo de             

memorização foi alcançado, propondo questionários, objetivos ou discursivos,        

estabelecimento de relações e a feitura de dissertações cuja feitura exija que os alunos e               

alunas reproduzam o conceito à maneira como este foi apresentado pelo professor ou             

professora em sala de aula. 

Há, contudo, um caráter diferencial das aulas de Sociologia do Ensino Básico mesmo             

que em seu caráter reprodutor do ensino superior. Tal diferenciação, contudo, se deve às              
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limitações impostas pela Escola Básica que não aparecem enquanto condicionantes do ensino            

nas universidades. Citaremos pelo menos duas: a carga horária nas instituições de ensino             

básico é mais enxuta em comparação à do ensino das universidades. Este dispõe, como é               

mais comum, de todo um semestre marcado por pelo menos dois encontros semanais de duas               

horas para dar conta de seu planejamento, ao passo que na educação básica as aulas duram,                

em média, quarenta minutos em uma frequência de uma até duas vezes por semana, tendo               

enquanto unidade formativa não um semestre mas sim um bimestre. Outra condicionante            

salutar é o caráter da discência: os alunos e alunas no ensino superior possuem um caráter                

vário, advindos de diferentes condições sociais e econômicas, cada qual com um interesse             

específico em suas formações e já em um momento de maturidade mais posterior em relação               

aos jovens do ensino básico. À luz destas duas condicionantes, e outras mais, o ensino de                

Sociologia na Escola Básica em seu caráter reprodutor, procurando dar conta desta            

vicissitude, resume-se a fazer um enxugamento e simplificação dos conceitos e teorias. Isto é,              

em face ao tempo mais curto e às condições colocadas pelos discentes, exclui certos              

conceitos e teorias em detrimento de outros por considerá-los demasiadamente complicados           

para serem compreendidos em sua potência acadêmica no ensino básico, e por essa mesma              

razão procura transpor os conceitos em uma linguagem que os simplifique, contudo, ainda             

reportando-se ao léxico acadêmico e universitário. 

O Programa Residência Pedagógica em Ciências Sociais propõe uma ruptura com este            

modelo de ensino reprodutor ao fornecer ferramentas instrumentais e procedimentais que,           

estando mobilizadas pelos contextos pertinentes ao caráter específico da prática profissional           

do ensino de Sociologia na Escola Básica, permitem a transposição tanto do conhecimento             

acadêmico quanto de sua modalidade de ensino aos contextos do ensino básico de modo a               

ensejar uma maneira de lecionar que desde sua raiz está ligado às circunstâncias e              

eventualidades pertinentes ao magistério de Sociologia Escolar. 

Até aqui já comentamos pelo menos dois tipos de encontros formativos: o primeiro             

reportando-se ao arcabouço teórico-conceitual de base que contextualiza a docência em           

Sociologia na Escola Básica; o segundo na figura das reuniões semanais, que permitem a              

troca de experiências ao modo autorreflexivo procurando mobilizar teorias das ciências de            

referência para dar conta de questões docentes suscitadas pelo contato com a prática do              

magistério. Há, ainda, um terceiro que, por sua vez, nos rememora as primeiras aulas              

oferecidas em PPE III. Dão-se na modalidade de aula expositiva e estão interessados             
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justamente em não só apresentar os residentes ao instrumental da profissão para a qual estão               

sendo formados, mas também os procedimentos necessários ao uso deste. Tais           

procedimentos, com efeito, estão afins às necessidades e circunstancialidades próprias da           

Sociologia quando esta aparece em sua modalidade escolar. Nesse sentido, não se trata tão              

somente de um uso do procedimental geral mas sim um que mobiliza-se em razão da               

construção do conhecimento singular à Sociologia na Educação Básica que encontra sua            

pertença de base nos conceitos de desnaturalização e estranhamento. Já no que tange aos              

professores supervisores, já formados, este encontro oportuniza a reciclagem de suas           

atividades didático-pedagógicas ou até mesmo uma formação propriamente dita na medida           

em que este arcabouço metodológico não lhes fora satisfatoriamente apresentado em suas            

formações. 

Caracteriza-se, assim, uma ruptura com o modelo normativo do currículo da           

licenciatura na medida em que este instrumental da profissão docente é apresentado de             

maneira que os procedimentos necessários ao seu uso adequado mobilizam-se em razão do             

aspecto particular da Sociologia Escolar. Desta maneira, permitimos que o próprio           

planejamento de aulas e de cursos bem como a seleção dos conceitos, teorias e temas a                

figurarem nas aulas reportem-se ao Currículo Mínimo, ao livro didático favorecendo, assim,            

uma identidade pedagógica que se reporta ao ensino básico mais do que ao ensino superior. 

Ocorre, assim, uma mudança de compleição da atividade didática desde um caráter            

reprodutor até um caráter criativo: deixa-se de reproduzir as ações de ensino e aprendizagem              

vistas no ensino superior e passa-se a fabricar uma nova modalidade a partir dos elementos               

pertinentes à Escola Básica e à Sociologia que nela se materializa. 

 

2.2. O léxico 

Esta atividade didática criativa possui o efeito de colocar as ações pedagógicas em             

função das necessidades da Escola Básica. Em outras palavras, procura criar, a partir da              

contextualização de base que baliza o ensino de Sociologia Escolar, ações pedagógicas que             

não só tenham um sentido que a Escola Básica comporte, mas que seja eficaz no sentido de                 

possibilitar a construção do conhecimento característico da Sociologia no ensino básico. 
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A consequência desta circunstância é permitir que aquela linguagem acadêmica e           

científica, cuja gramática organiza-se em torno dos conceitos e teorias, esteja, doravante,            16

com seu léxico reportando-se à gramática que encontramos em cada contexto específico de             

sala de aula. O discurso que subjaz esta noção é a observação de que a Escola Básica possui                  

um léxico próprio, isto é, uma linguagem característica, modos de expressão, fala, escrita,             

imaginação e formas de representação próprias que organizam e balizam a maneira particular             

como os discentes compreendem e interpretam o mundo. Em outras palavras, é considerar             

que a Escola Básica possui uma cultura própria que, por sua vez, é construída em seu                

cotidiano vivo e pulsante pelos agentes que lhe perpassam, no nosso contexto interessado, os              

alunos e alunas. 

Nesse sentido, compreendendo os conceitos de desnaturalização e estranhamento         

enquanto atitudes mentais a serem suscitadas nos alunos pela prática pedagógica, e se             

reconhecemos que estas noções estão diretamente ligadas às formas de representação da vida             

social de origem destes discentes, a Sociologia Escolar passa, então, a encontrar nestas             

formas de representação dos alunos e alunas os elementos que devem figurar em seu              

planejamento didático (tema, conceito e teoria) de modo a favorecer uma reinterpretação            

destes à luz do pensamento sociológico, e, por isso, mais próximo de noções científicas do               

que advindas do senso comum. 

Portanto, vemos uma ruptura proposta pela Residência Pedagógica em Ciências          

Sociais na medida em que esta propicia uma prática pedagógica que se reporta ao léxico               

específico da Escola Básica com o fim de favorecer a reinterpretação da realidade social dos               

alunos e alunas, tomando este fim enquanto seu objetivo mais elementar, em lugar de              

meramente reproduzir os modos do ensino universitário mirando a internalização de           

conceitos teóricos pelo intermédio da memorização. 

 

2.3. O vício de origem. 

Sumarizando as perspectivas que levantamos a respeito das rupturas propostas pela           

Residência Pedagógica em Ciências Sociais, podemos perceber que o caráter normativo da            

formação proposta pela licenciatura propõe: a) uma prática de ensino e aprendizagem            

16 Gramática aqui compreendida enquanto a combinação específica de símbolos. Ver: JOSEPH, Miriam. O              
Trivium: as artes liberais da lógica, gramática e retórica: entendendo a natureza e a função da linguagem.                 
Tradução e adaptação de Henrique Paul Dmyterko. São Paulo: É Realizações, 2008, p. 27. 
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centralizada na memorização de conceitos e teorias; b) um planejamento das atividades            

docentes que implica a simplificação destes conceitos e teorias interessado na facilitação de             

sua memorização; e c) uma organização do discurso que se reporta ao léxico encontrado na               

universidade durante a formação. 

Estas três marcas, podemos perceber, são ocorrências oportunizadas pelo modo como           

o conhecimento é apresentado aos licenciandos em seu percurso de formação. Isto é, uma vez               

que as ações que possibilitariam a produção de uma prática pedagógica outra que não aquela               

a qual os licenciandos são apresentados aparece de modo rarefeito durante a formação, estes              

acabam por delinear suas práticas pedagógicas na Escola Básica ao modo mais ou menos              

parecido com este ao qual foram apresentados realizando edições na medida em que as              

contingências da Escola Básica não comportam esta modalidade de ensino. Nesse sentido,            

uma vez que este caráter reprodutor encontra seu modelo primário nas mediações de ensino              

da universidade, isto é, do curso de formação, podemos compreendê-lo enquanto um vício de              

origem, que, acreditamos, já discutimos até a fadiga nas seções anteriores. 

A Residência Pedagógica em Ciências Sociais, na medida em que oferece práticas que             

favorecem a constituição de uma modalidade de ensino particular à Sociologia Escolar,            

rompe com esta origem reprodutora ao oportunizar a criação de uma nova prática pedagógica              

que se mobilize em sua própria dinâmica criativa aos contextos, circunstâncias e            

contingencialidades próprias do ensino básico. Nesse sentido, as próprias ações dos           

profissionais que estamos formando ganha um caráter inteiramente novo na medida em que             

se constrói a partir das percepções particulares de cada professor ou professora das realidades              

escolares nas quais exercem suas profissões. 

Temos, assim, margem para pensar uma prática pedagógica e uma didática que não             

mais reproduzam as modalidades oferecidas pela universidade durante a formação, mas sim            

que seja criada pelos agentes que a colocam em ação concreta, quais sejam, os professores e                

professoras de Sociologia Escolar no e a partir do léxico, formas de representação, símbolos,              

aspectos políticos, culturais, econômicos, geográficos, enfim, dos dados da vida pulsante das            

instituições de ensino onde trabalham e dos aspectos pessoais colhidos em suas trajetórias             

intelectuais e profissionais particulares.  
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 3. A Sociologia Escolar que surge da prática. 

Encaminhando-nos para o fechamento de nosso trabalho, importa discutir qual é a            

Sociologia Escolar que podemos idealizar a partir das práticas formativas sugeridas pelo            

Programa Residência Pedagógica em Ciências Sociais que serviu de base para a produção             

deste relato reflexivo. 

Em primeiro lugar, reiteramos que o conhecimento sociológico na Escola Básica           

necessita de um caráter útil. Isto é, precisa estar em função de uma necessidade formativa que                

encontra sua pertença no projeto político pedagógico da instituição escolar e no projeto de              

sociedade pessoal do professor e da professora de Sociologia. Nesse sentido, favorecemos um             

ensino que preza por um devir, isto é, que se mobiliza de modo a alcançar algum resultado e                  

possua um norte para onde se dirigir organizando, assim, a totalidade de suas ações              

formativas. É nessa perspectiva que podemos almejar um resultado para a prática pedagógica,             

um sujeito a ser formado, um ser histórico real que estabelecerá relações específicas com o               

mundo onde está inserido de modo a engendrar um modo característico de sociedade. 

Em segundo lugar, percebemos que o modo regular como o conhecimento sociológico            

é construído nas escolas básicas preocupa-se ou em reportar-se a si mesmo, naquele velho              

modelo reprodutor que discutimos anteriormente, ou tão somente às perspectivas          

profundamente particulares do docente. Nesse sentido, são produzidas narrativas esvaziadas          

que prezam, elas mesmas, pela reprodução de um conhecimento que encontra pouca ou             

nenhuma pertença na realidade social e, por que não, pessoal dos alunos e alunas que são                

conclamados a dar-se a esta reprodução. A estes não são oportunizados o conhecimento de              

maneira a permitir-lhes produzir suas próprias narrativas e modos de compreensão           

particulares do mundo social, mobilizando teorias de seu gosto e brio particular,            

instrumentalizando per se o conhecimento vindo da Sociologia (das Ciências Sociais) de            

modo a dar legitimidade e clareza às suas próprias visões de mundo, como também concorrer               

à própria construção destas visões a partir de uma compreensão mais profunda do caráter              

fenomenológico da realidade social em que estão inseridos. 

Em outras palavras, o conhecimento sociológico na Educação Básica que almejamos é            

aquele que, por um lado, aponte para um horizonte formativo e, por outro, estabeleça relações               

com o léxico próprio dos alunos e alunas, a partir de suas realidades sociais, de modo a                 

favorecer a compreensão destes dos fenômenos que mais agudamente lhes tangem. 
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Este movimento encontra caminhos possíveis a partir do momento que lastreia tanto            

as suas possibilidades de ação quanto a produção mesma do conhecimento profissional na             

própria organização simbólica e nas formas de representação que permeiam e constroem o             

espaço escolar. Percebamos que há uma premente necessidade interpretativa da realidade           

social que, em face de sua ocorrência frequente, pode ser vista como um princípio guia da                

Sociologia Escolar; perspectiva esta favorecida pela base conceitual da desnaturalização e           

estranhamento que se tornaram um lugar comum no ensino de Sociologia na escola básica,              

fazendo este reportar-se diretamente às formas de representação da realidade dos agentes da             

escola. Por esse ângulo, o modo mais imediato, no sentido de desnudar-se de intermédios, por               

meio do qual é possível aferir estas formas de representação é a prática in loco. Isto é, um                  

conjunto de ações concretas que partem do professor e da professora de Sociologia Escolar e               

se associam com as demais ações concretas dos demais agentes que, por sua vez, constroem o                

espaço escolar em seu aspecto simbólico. Nesse sentido, exercitar a sensibilidade analítica de             

modo a reconhecer os modos como estas ações se encontram para formatar a realidade que se                

obtêm através da experiência é sinônimo de oportunizar uma prática pedagógica capaz de dar              

conta do léxico próprio da Escola Básica, por um lado, e constituir um saber profissional               

próprio. 

Nesse sentido, a partir do momento em que a Sociologia Escolar mira em um              

horizonte formativo; constitui-se a partir da organização simbólica da Escola Básica; e é             

capaz de ser instrumentalizada pelos alunos e alunas de modo a dar conta de suas               

necessidades de percepção particulares, estabelece um novo status para a Sociologia Escolar,            

por um lado, e favorece a criação de um novo código profissional para a docência de                

Sociologia na Escola Básica. 

Reconhecidamente, a Sociologia, marcada por um histórico de interrupções e          

descontinuidades no plano educacional brasileiro, e tendo dificuldades de adequar-se ao           

espaço da Escola Básica, vem sofrendo um processo de deslegitimação de sua presença no              

currículo básico. Na medida em que insistimos em sua velha modalidade reprodutora,            

acadêmica, estranha aos agentes da escola e à sua organização simbólica, deixamos de             

oportunizar contextos em que sua valia e importância para a formação dos sujeitos fique              

evidente. Nesse sentido, importa vivificar a Sociologia na Escola Básica reformulando-a em            

uma compleição onde suas práticas pedagógicas tenham um evidente, inenarrável e           

insubstituível impacto para a formação dos alunos e alunas. Compreendemos, à luz de nossa              
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experiência formativa e no Programa Residência Pedagógica, que o caminho em aberto para             

esta reformulação é a prática profissional autorreflexiva aliada ao arcabouço          

teórico-conceitual das ciências de referência que venham a oferecer resposta às questões e             

problemáticas colocadas pela experiência docente, impactando as ações pedagógicas na          

medida em que fornece clareza a respeito das condicionantes que determinam o trabalho             

docente, conferindo, assim, um novo status, uma nova faceta, uma nova roupagem para a              

Sociologia da Escola Básica. 

Entretanto, a constituição deste status exige certos saberes profissionais que são           

conditio sine qua non para sua produção. Tais saberes, observamos, são ofertados de maneira              

incipiente na formação normativa proposta pelo currículo da licenciatura de Ciências Sociais,            

cujo caráter e prática já discutimos em momentos anteriores. Na medida em que não há               

garantias que tais saberes serão constituídos posteriormente através dos desafios colocados           

pela prática docente, importa que os instituamos enquanto um código profissional, isto é,             

enquanto saberes não apenas básicos e mínimos da profissão docente, mas sim constitutivos             

desta, ou seja, enquanto o caráter particular que define elementarmente sua razão de ser.              

Estes saberes, à luz de nossa experiência, puderam ser constituídos através do projeto de              

formação proposto e concretizado pela Residência Pedagógica em Ciências Sociais. Nesse           

sentido, importa que a licenciatura: a) tenha enquanto ponto de partida da formação que              

propõe o arcabouço conceitual e teórico de base que define o caráter particular de sua               

modalidade de ensino na Escola Básica; b) favoreça uma prática autorreflexiva em caráter de              

antítese, isto é, uma autorreflexão sobre a performance profissional que preocupe-se em            

enxergar na experiência da prática o anteparo às teorias de referência que fundam o trabalho               

docente; c) adote uma perspectiva criativa em oposição a uma reprodutora das práticas             

pedagógicas que encontre seu crisol nas formas de representação particulares às instituições            

de ensino básico. 
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