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Resumo:  

Este artigo pretende explorar as relações conjunturais brasileiras no período de agosto de             
2018-2019 e situar o embaraço presente em sala de aula em relação a alguns temas pertinentes                
ao ensino da Sociologia, a partir da minha experiência durante o período em que compus               
como residente o Programa Institucional de Residência Pedagógica (PIRP) . Para tal, foram             
realizadas entrevistas semiestruturadas com residentes e professores do PIRP – Sociologia           
Campos dos Goytacazes, além de levantamentos bibliográficos e observação participante. O           
PIRP é um programa de iniciação à docência para licenciandos que já estejam na segunda               
metade do curso da graduação. Tem como objetivo principal aperfeiçoar a formação destes             
futuros professores, através de uma imersão em sala de aula que promova ações como              
regência e intervenções pedagógicas no Ensino Básico sob a supervisão de um professor da              
Educação Básica (preceptor) e de um professor orientador, do ensino Superior.  
Palavras-chave: Ensino de Sociologia; Neoconservadorismo; Neoliberalismo; Residência       
Pedagógica 
 
Abstract: 
 
This article pretends to explore the brazilians conjuntural relationships in the period of August              
2018 - 2019, with the current unrest in the schools classroom in relation to some relevant                
topics to the teaching of Sociology, from my experience during the period in which I took part                 
as resident of the Institutional Program of Pedagogic Residence - PIRP. For this purpose,              
semi-structured interviews were arranged with residents and teachers of PIRP – Sociology            
Campos, as well as bibliograficas surveys and participant observation.  
The PIRP is a program of iniciacion to docency for undergraduates who already are in the                
second-half of the graduation course. It has with major objective the improving of training of               
these future teachers, throughout an immersion in the classroom that promotes actions as             
regency and pedagogic interventions on Basic Education, under the supervision of a teacher             
of Basic Education (preceptor) and an advisor teacher, of Higher education. 
Keywords: Teaching of Sociology; Neoconservatism; Neoliberalism; Pedagogic Residence 
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Introdução:  

 

“A sala de aula é como um termômetro”. Ouvi esta frase de minha orientadora durante               

uma aula e nunca mais me esqueci. Estar presente em sala de aula é uma experiência e tanto,                  

as percepções e ideias trocadas a partir do encontro com o “outro” - muitos outros, no caso                 

dos alunos, são capazes de proporcionar a nós, enquanto futuros professores, muitas            

novidades e percepções acerca da realidade social. Esta troca foi proveitosa durante o período              

de 2018-2019, diante de um cenário político extremamente polarizado e onde a “temperatura”             

em sala apontava para um sintoma social.  

É durante esse período que se inicia o Programa Institucional de Residência            

Pedagógica (PIRP). Um programa fomentado pela Capes1, que em Campos dos Goytacazes,            

contou com dois professores preceptores da Educação Básica, 16 alunos residentes e uma             

orientadora do Ensino Superior. Além das atuações em sala de aula, houve diversas reuniões e               

eventos que contribuíram para uma formação de professor pesquisador (MEC, 2018).  

No momento em questão, acabávamos de presenciar uma sucessão de acontecimentos           

na política brasileira. O descrédito na política a partir de escândalos de corrupção, o              

impeachment da presidente Dilma Rousself, precariedade dos serviços públicos, crise do           

consumo e a ascensão de discursos relacionados a uma direita (ANDERSON 2019), e             

estávamos prestes às eleições presidenciais, cujo resultado evidenciaria todos estes pontos,           

principalmente o último. O resultado nas urnas não acentuava apenas uma crise dos partidos              

de esquerda, mas uma ascensão dos movimentos de direita no Brasil. Ainda que se possam               

fazer considerações sobre a diversidade desses movimentos, principalmente a partir dos atos            

em 2013, uma característica comum tem chamado a atenção dos pesquisadores do assunto:             

moralismo nas pautas progressistas e reformas potencialmente neoliberais (SOLANO 2018).          

A figura do presidente eleito no Brasil, em 2018, é a personificação da ascensão dessas ideias                

(ibid).  

Concomitante a isso temos a Sociologia na Educação Básica, que havia sido            

consolidada nos currículos com a obrigatoriedade com base na Lei n. 11.684 de 02 de junho                

de 2008, e que detém uma considerável função: a formação cidadã. Esta função entra em               

contradição com os valores não só do próprio presidente da república, que violou, pelo menos               

1 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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36 vezes, as diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos no ano de 20192, como das                

ideias de extrema direita que o permeiam, como o neoconservadorismo e neoliberalismo que             

apontam para uma “desdemocratização” (ALMEIDA, 2018). Ou seja, estamos situados num           

contexto em que existe um imaginário social de ideias distantes de uma sociedade             

democrática, mais que isso, uma repulsa por essas ideias.  

Um exemplo deste problema são as associações do Escola sem Partido e ataques ao              

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH3), ambos apoiados pela nova direita           

brasileira e pelo presidente, que efervesciam, no ano de 2018, e que transgrediam sobre os               

conteúdos e aos assuntos que compõem a grade curricular da disciplina da Sociologia,             

associando-os a uma suposta doutrinação ideológica de esquerda nas escolas.  

O termômetro esquenta na sala de aula. Sociologicamente, a figura dos alunos            

representa importantes atores sociais que compõem a vida moderna: os jovens.           

Compreendendo a categoria geracional como um problema sociológico que não deve ser            

reduzida a fatores biológicos, mas sim como um complexo fenômeno histórico-social           

(MANNHEIM, 1993), a juventude, a categoria geracional empregada a eles, é quase que por              

definição multifacetada. Juventudes, melhor dizendo.  

Portanto, ouvi-los e buscar compreendê-los é um exercício de estudo não só de uma              

categoria, mas das condições que influenciam na sua formação. Por conseguinte, neste artigo             

busco pontuar acerca da relação entre a conjuntura e o mal-estar com a Sociologia e               

demonstrar como isso repercutiu, em alguns momentos, nas ações dos alunos em sala de aula.  

A princípio, este trabalho seria produzido a partir de um questionário aplicado aos             

alunos da escola na qual fui residente, porém, as aulas das escolas do Rio de Janeiro foram                 

suspensas em março deste ano, mês em que ele seria aplicado, por conta da pandemia da                

Covid–193. A partir dessas condições, atrelado ao fato da UFF suspender as aulas presenciais              

por tempo indeterminado4, depois de conversas com meus orientadores optei por reformular a             

2 OLIVEIRA, Marcelo. Gestão Bolsonaro violou 36 vezes programa de direitos humanos, diz conselho. UOL, São                
Paulo 2019. Disponível em:    
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/12/12/gestao-bolsonaro-violou-36-vezes-programa-de
-direitos-humanos-diz-conselho.htm> (Acesso em: 13/07/2020). 

3 ÁVILA, Edmilson. Escolas públicas e particulares do RJ não terão aulas a partir de segunda-feira. G1, Rio de                   
Janeiro, 2020. . Disponível em:     
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/blog/edimilson-avila/noticia/2020/03/13/municipio-do-rio-vai-suspender-
aulas-na-rede-publica-semana-que-vem.ghtml> (Acesso em: 13/07/2020). 
 

4 UFF suspende por tempo indeterminado os calendários acadêmico e administrativo de 2020. UFF, 2020:               
Disponível em:  
<http://www.uff.br/?q=uff-suspende-por-tempo-indeterminado-os-calendarios-academico-e-administrativo-de-2

 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/12/12/gestao-bolsonaro-violou-36-vezes-programa-de-direitos-humanos-diz-conselho.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/12/12/gestao-bolsonaro-violou-36-vezes-programa-de-direitos-humanos-diz-conselho.htm
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/blog/edimilson-avila/noticia/2020/03/13/municipio-do-rio-vai-suspender-aulas-na-rede-publica-semana-que-vem.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/blog/edimilson-avila/noticia/2020/03/13/municipio-do-rio-vai-suspender-aulas-na-rede-publica-semana-que-vem.ghtml
http://www.uff.br/?q=uff-suspende-por-tempo-indeterminado-os-calendarios-academico-e-administrativo-de-2020
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pesquisa. O presente trabalho passou de questionário aos alunos para entrevistas com            

residentes e professores que participaram do PIRP - Sociologia/Campos e não mais            

representaria estritamente a visão dos alunos a respeito do ensino de Sociologia, mas a relação               

do ensinar Sociologia durante o período de 2018-2019. Ao todo foram realizadas 13             

entrevistas semiestruturadas via Google Meet. Além desses dados, o ponto de partida tanto             

para o início da pesquisa, como para as questões levantadas foram anotações feitas em meu               

caderno de campo durante o período em que estive em sala de aula enquanto residente. Todos                

os residentes, professores preceptores e alunos foram citados no texto com nomes fictícios. 

Apesar do cenário exposto e da discussão que proponho direcionar para pontos            

desafiadores e caros ao ensino da disciplina de Sociologia, isto não significou,            

necessariamente, aulas pouco produtivas. Tanto nas entrevistas, como nas observações, os           

alunos tinham visões bem plurais, às vezes até contraditórias; e felizmente, os que não se               

propunham a um diálogo era uma minoria (majoritariamente masculina). O PIRP pode ter             

afetado neste quesito, já que nós, residentes, nos aproximamos um pouco dos alunos,             

deixando a explicação mais próxima deles. Ainda assim, ou justamente por isso, foi possível              

observar as nuances, as convergências e as contradições de se lecionar durante esse período.              

A multiplicidade dos entrevistados ajudou a complementar  visões.  

Dito isso, começo este artigo com uma discussão sobre o significado da Sociologia, já              

que este foi mudando ao longo do tempo, evidenciando o “vai-e-vem” desta disciplina nos              

currículos brasileiros e os porquês que evocam sua volta, principalmente o desejo por uma              

educação cidadã. Em seguida, discuto sobre as visões que se têm da Sociologia             

contemporaneamente e como ela tem sido visada principalmente por grupos vinculados a uma             

extrema direita crescente no Brasil e como esta crescente vai em direção oposta ao que preza                

o ensino da Sociologia. Posto o problema, procuro demonstrar como esta situação repercutiu             

em sala de aula, os assuntos mais difíceis de serem trabalhados, as recusas dos alunos sobre                

algumas questões, situações hostis, além das situações proveitosas e controversas.  

  

 

1. - Entre currículos e disputas: Vocês acham que a escola os prepara para serem 

cidadãos?  

  

020> (Acesso em: 13/04/2020). 
 

 

http://www.uff.br/?q=uff-suspende-por-tempo-indeterminado-os-calendarios-academico-e-administrativo-de-2020
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Começo este tópico com uma provocação feita pela professora Joana em sala de aula:              

“Vocês acham que a escola os prepara para serem cidadãos?”. Essa pergunta fazia parte de               

uma dinâmica em sala de aula composta por algumas questões sobre cultura escolar             

(currículo, preferências e organização escolar) para os alunos refletirem de forma sociológica            

sobre a estruturação escolar, e finalmente entrarmos no tema “cultura e ideologia”. Esta             

pergunta é importante, sobretudo, para a Sociologia. Isto se deve ao fato de que um dos                

marcos para a legitimação da Sociologia enquanto disciplina no Ensino Básico é a Lei              

9394/96 (LDB), que institui os conhecimentos da Sociologia e da Filosofia como necessários             

ao exercício da cidadania.  
  

Lei 9394/96 (LDBEN), art. 36, §1º, inciso III (“§ 1o . Os conteúdos, as metodologias e                
as formas de avaliação serão organizadas de tal forma que ao final do ensino médio o                
educando demonstre: III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia           
necessários ao exercício da cidadania.  

  

Tal lei resultou de uma longa tramitação no Congresso, composta por uma série de              

debates e de discussões sobre modelo de Educação e projeto de sociedade, e só foi possível a                 

partir de uma série de concessões sobre seu projeto inicial. Apesar dessas perdas, ela fazia               

parte de um conjunto de ideias sobre educação, que visavam melhorar e defender um ensino               

público e de qualidade em todos os níveis de escolarização e para todos os brasileiros               

(BRZEZINSKI, 2010).  

Visto isso, podemos dizer que a Sociologia, nas escolas é construída a partir de uma               

concepção de sociedade que visa uma análise crítica que contribui para a formação do              

indivíduo enquanto cidadão, e por isso mesmo, deve fazer parte de um projeto educacional.              

Este, no entanto, é um pressuposto recente. A lei data de 1996, mas a Sociologia, desde                

19305, passou por várias intermitências nos currículos escolares brasileiros até atingir tal            

marco. O que demonstra um processo até que este conhecimento fosse considerado, de fato,              

necessário a um currículo escolar básico; e por mais que tenha representado um avanço para               

5 A Sociologia aparece pela primeira vez nos currículos escolares com a reforma Benjamin Constant que, já em                  
1881, colocava a Sociologia no currículo secundário. No entanto, essa reforma sofreu alterações em 1901, em                
que a Sociologia desaparecia, e de fato, a inserção dessa disciplina nos currículos, durante esse período, nunca                 
foi colocada em prática. Em 1925 a Sociologia volta aos currículos com a Reforma Rocha Vaz, como disciplina                  
obrigatória do ensino secundário. Em 1928 passou a fazer parte do ensino normalista de estados como Rio de                  
Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Nos anos 30 passou a integrar o currículo do ciclo complementar conforme a                  
Reforma Francisco Campos. Enfim, em 1942 a Reforma Capanema extingue a Sociologia dos cursos              
complementares, ela permaneceu apenas nos cursos normalistas.  (SILVA, 2010) . 
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sua inserção nas escolas enquanto disciplina6, ainda não pôs fim aos dilemas que questionam              

sua legitimidade como tal, tanto por meios institucionais, como por subjetivações.  

Para compreendermos melhor sobre esse processo, vamos recorrer brevemente ao          

passado das Ciências Sociais no Brasil. Esse retorno será necessário para esclarecer questões             

sobre o porquê de a Sociologia aparecer nos currículos em alguns momentos, e do que se                

tratava esse conhecimento sociológico, como também os porquês de se tê-la, ou não, no              

ensino foram mudando ao longo do tempo. Além do que nos ajuda a traçar um quadro para se                  

entender o que é a Sociologia hoje.  

  

1.1 -  Breve histórico da constituição da Sociologia enquanto disciplina no Ensino Básico  

  

Pesquisadores da Sociologia no Brasil, como Antônio Cândido (2006) e Simone           

Meucci (2000) se debruçaram a traçar um esboço sobre a vinda desse conhecimento para solo               

brasileiro, e dos primeiros esforços para se difundir o conhecimento sociológico, ainda que             

antes mesmo de uma institucionalização da área. Segundo Cândido (2006: p.271): “Podemos            

distinguir nitidamente, na evolução da Sociologia, dois períodos bem configurados          

(1880-1930 e depois de 1940), com uma importante fase intermédia de transição            

(1930-1940).”  

Ele se refere primeiro a um período (1880 – 1930) em que os conhecimentos              

sociológicos eram difundidos por intelectuais autodidatas, majoritariamente da área do          

Direito, curiosos por uma explicação mais racionalizada sobre o funcionamento da sociedade.            

Deste período é possível destacar uma forte tendência pela formulação de teorias gerais e um               

forte apego a uma corrente positivista de pensamento. Em resumo, segundo Cândido (2006: p.              

272): “Duas palavras devem ser invocadas para se entender a formação da Sociologia             

brasileira: Direito e Evolucionismo”. 

O autor ainda lista os principais momentos desse primeiro período, e as            

particularidades de pensamentos, partindo de autores (em suma, compostos por juristas,           

médicos e engenheiros) que se esforçaram à época para constituir um esboço teórico de              

compreensão da sociedade respeitando as particularidades brasileiras. Existiam divergências         

teóricas entre esses autores, mas um ponto importante e presente em praticamente todos eles,              

6 Houve discussões no MEC para que as disciplinas de Sociologia e Filosofia estivessem no DCNEM, com a                  
alegação de que a LDB não estivesse sendo cumprida “pois não garantiam que os currículos oferecessem, de                 
fato, os conhecimentos de Filosofia e de Sociologia, apenas como temas transversais” (SILVA, 2010: p.30). 
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era a ênfase à questão racial, e a categorização teórica partindo de empréstimos com as               

ciências biológicas.  

Já a fase intermédia de transição, à qual Cândido se refere, seria a da tentativa de                

sistematização do conhecimento sobre a vida social, da preocupação de se constituir uma             

Teoria Geral para explicar o Brasil e, mais tarde, da necessidade da modernização desse              

conhecimento, o que culminou em suas primeiras formas institucionais de ensino.  
 
Contemporaneamente, isto é, no decênio de 1930, deu-se o fato mais importante            
para a formação da Sociologia, que foi, como dissemos, a sua emergência no ensino.              
Ressalta aí a atuação dos educadores, que vinham sentindo a sua necessidade para a              
formação profissional do professor primário e para a elaboração de uma teoria            
educacional adequada, sentindo logo a seguir a necessidade de estabelecer o seu            
ensino em nível superior. As reformas de Fernando de Azevedo no então Distrito             
Federal e em São Paulo (1927; 1933) incluem-na no currículo das Escolas Normais e              
cursos de aperfeiçoamento; a reforma federal de Francisco Campos (1931), nos           
cursos complementares. Na Escola Livre de Sociologia e Política e na Faculdade de             
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade, ambas em São Paulo, bem como na             
Faculdade de Filosofia da Universidade do Distrito Federal, fundam-se em 1933,           
1934 e 1935 os primeiros cursos superiores de Ciências Sociais, figurando ela entre             
as matérias. (CANDIDO, p.284, 2006)  

  

Durante esse período, surgem também os primeiros manuais de Sociologia, aos quais            

Meucci (2000) enfatiza a importância para o andamento da institucionalização do ensino na             

área. A partir dos primeiros manuais, escritos por juristas, a autora argumenta que, naquela              

época e para aquele segmento intelectual7, o conhecimento sociológico8 seria crucial para a             

formação de uma civilidade, resultando na tão sonhada construção de uma nação brasileira.             

“Depositária da expectativa de renovar a vida do país, com uma tarefa civilizadora, a              

Sociologia, com efeito, ganhara legitimidade para se estabelecer no ensino brasileiro.”           

(MEUCCI: 2000, P.31)  

Estes pensamentos condizem com o contexto histórico vigente, pois segundo          

MEUCCI (2000), a educação figurava no imaginário da época, o instrumento pelo qual o              

Brasil atingiria a civilidade, e o país finalmente superaria seu atraso econômico e social. O               

que enfatiza, portanto, a necessidade não só do conhecimento sociológico, mas do seu ensino.  
 
Ela surge no momento em que se queria, a um só tempo, reconhecer a realidade               

7 Vale mencionar que nem todo bacharel em Direito era favorável aos conhecimentos sociológicos, ainda segundo                
MEUCCI (2000: p.29), tais conhecimentos eram vistos por boa parte dessa classe como coisa subversiva e de                 
socialista. 

8 Não necessariamente a Sociologia enquanto disciplina institucionalizada. Alguns pensadores como “Pontes            
Miranda” (jurista e autor de um dos primeiros manuais de Sociologia) viam a Sociologia como co-irmã da                 
Biologia, e não como uma ciência particular (MEUCCI 2000). 
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social do país e constituir a nação; em que se formava uma nova percepção da               
sociedade, do conhecimento e do papel dos intelectuais. Em resumo, quando não se             
temia mais olhar para a realidade social. Compreendeu-se que o conhecimento           
sociológico era a base para a transformação desta realidade e os intelectuais eram             
agentes privilegiados para a execução da obra de constituição da nação. (MEUCCI,            
2000, P.40)  

  

Visto isso, a Sociologia no período que vai de 31 a 41 passou por grandes avanços                

institucionais. Além de, em 1932, ter sido criada a primeira Escola Livre de Sociologia e               

Política de São Paulo, ela também foi incorporada em alguns currículos normalistas e em              

provas de admissão para cursos superiores das seguintes áreas: Ciências Médicas, Engenharia            

e Arquitetura e Direito; compondo os currículos dos cursos de preparação9 enquanto matéria             

obrigatória para o ingresso nessas faculdades.  

Porém, depois de 1941, este cenário de avanço sofre algumas alterações cruciais10. Em             

1942, a Reforma Capanema extingue os cursos de preparação complementares do ensino            

secundário, retirando a obrigatoriedade da nossa disciplina, exceto para cursos normalistas. A            

partir daí, a Sociologia passa por um longo período de ausência nos currículos escolares              

enquanto disciplina obrigatória, o permanece vai até a década de 80.  

Em 1982, com o processo de redemocratização, a lei 7.044 de 18 de Outubro é               

sancionada, tirando a obrigatoriedade do ensino profissionalizante no segundo grau11, o que            

abriu possibilidade para a inserção de disciplinas optativas nas escolas. Em 1983, a associação              

dos sociólogos de São Paulo promove uma mobilização da categoria pela volta da Sociologia              

no 2º grau; em 1984, a Sociologia volta aos currículos das escolas de São Paulo e, em 1989, a                   

Sociologia já constava no currículo de escolas do Pará, Distrito Federal, Pernambuco, Rio de              

Janeiro e Rio Grande do Sul (SILVA, 2011).  

9 Estes cursos de preparação faziam parte do ciclo complementar de acordo com a Reforma Francisco Campos.                 
(MEUCCI, 2000) 

10 É importante ressaltar que, apesar do longo período de ausência, a Sociologia enquanto produção de                
conhecimento não cessara durante esse período. Cândido (2006) aponta que depois de 1940 é que, realmente, se                 
tem uma consolidação no Brasil do conhecimento sociológico como área de conhecimento científico e profissão               
e, por conseguinte, uma mudança de aspecto em sua produção, resultando em trabalhos com maior rigor                
metodológico, compostos por estudos empíricos ou teorias empiricamente fundamentadas. É esta nova            
comunidade de sociólogos, inclusive, que fomenta a discussão sobre a volta da Sociologia nos ensinos               
secundários. 

11 Em 1964, em decorrência do Regime político que vigorava no Brasil, a educação passou por um momento                  
tecnicista, isto é, a função da escola seria a de preparação para o mercado de trabalho. Em 1971 com a Reforma                     
Jarbas Passarinho, o jovem, ao chegar ao segundo grau, teria de ter uma habilitação profissional. (MOTA, 2005). 
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Em 1996, a LDB 9394/96 que considera Sociologia e Filosofia fundamentais para o             

exercício da cidadania é aprovada e, finalmente, em 2006, o CNE considera o parecer que               

instituiria sua obrigatoriedade em, pelo menos, um dos anos do Ensino Médio. Em 2008, José               

de Alencar, o então presidente em exercício, assina a lei 11.684 que institui a Filosofia e a                 

Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do Ensino Médio e no primeiro              

semestre de 2009, ela estava em todas as escolas do Brasil (SILVA, 2011). Os acontecimentos               

pareciam promissores para o fim do vai-e-vem da disciplina, mas não por muito tempo. No               

passado recente, o então presidente Temer aprova a Reforma do Ensino Médio, em 2016, que               

se concretiza na Lei 13415 de 16 de Fevereiro de 2017, flexibilizando os conteúdos do Ensino                

Médio ao inserir eixos temáticos, omitindo da obrigatoriedade enquanto disciplina escolar           

Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia12, e incentivando o ensino técnico.  

Na prática, a reforma ainda enfrenta certos problemas estruturais para se concretizar,            

mas demonstrou o quão frágil a presença da Sociologia pode ser, não só no currículo, mas                

num imaginário social, já que, esta reforma está diretamente ligada a um modelo escolar que               

privilegia o desenvolvimento do aluno para o mercado de trabalho. “[...] a reforma alinha-se              

aos postulados da Teoria do Capital Humano, bem como do individualismo meritocrático e             

competitivo que deriva tanto dela quanto da concepção capitalista neoliberal” (FERRETTI,           

2018: p.33). O que nos faz voltar à questão inicial do tópico: “Vocês acham que a escola os                  

prepara para serem cidadãos?”  

Sobre esta questão ainda cabem muitas indagações: Seria a escola a única responsável             

por formar cidadãos? O que seria esta formação cidadã? Existiriam disciplinas que serviriam a              

este fim?  

Kelly Mota, em um artigo publicado na Revista Brasileira de Educação, insere o             

debate sobre o questionamento que se faz a respeito da própria noção de cidadania vinculada                

ao ensino da Sociologia, por exemplo, defendem que, apesar dessa noção ser muito difundida,              

e estar presente até no próprio imaginário dos professores, se perde em relação à prática e                

sentido (MOTA, 2005: 90-97). Desse modo, a Sociologia ficaria quase que num lugar de              

caráter informativo sobre direitos e deveres, e não num lugar que promove, necessariamente,             

o exercício da cidadania a uma juventude, já que a forma com que se foi construída essa ideia,                  

ficaria mais restrita a um pensar do que a uma prática para além da escola (MOTA, 2005: 89).                  

Ela argumenta também sobre a construção da cidadania não estar restrita à escola, e de como                

12 Estas são obrigatórias enquanto estudos e práticas conforme a BNCC, mas não há no texto da Reforma menção a                    
uma obrigatoriedade desses saberes enquanto disciplinas curriculares. 
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vincular isso apenas ao campo educacional reduz o papel dos processos de cidadania fora do               

ambiente de educação formal (MOTA, 2005: 106).  

Provocações à parte, a Sociologia, realmente, tem exercido um papel nas escolas,            

pode-se questionar a noção de qual cidadania estaria a ela vinculada. De harmonização de              

conflitos sociais e preparação para o mercado de trabalho? De mera sistematizadora de             

informação sobre direitos e deveres num estado democrático de direito? São pontos a serem              

pensados. Mas uma coisa é fato: ela se insere num Estado Democrático de Direito e aborda                

sobre questões e temas relevantes a uma construção de sociedade que visa à cidadania (ainda               

que não alcance este objetivo necessariamente sozinha). Plena ou não, a visão de cidadania              

vinculada ao conhecimento sociológico nas escolas incomoda a grupos bem específicos           

associados a um novo projeto de poder em ascensão no Brasil: as novas direitas. 

 
1.2 – Crise Política e a Ascensão de um novo projeto de poder  
 

O Brasil percorreu um período de fragilidade política grande de 2013 a 2018 e              

presencia um fenômeno de ascensão das ideias da nova direita, especialmente com a ascensão              

de Jair Bolsonaro à presidência da república. Um candidato que já emitiu declarações             

polêmicas. Além disso, defendeu o Escola sem Partido e feriu diversas vezes o PNDH3, ações               

que estão diretamente ligadas ao ensino da Sociologia. Não são de todo ideias novas, a direita                

brasileira não nasceu com Jair Bolsonaro, nem o pensamento que situa a Sociologia como              

disciplina doutrinária ou sem importância, mas a força que estas ideias ganharam a partir de               

2018 para cá anunciam realmente um novo fenômeno e nos auxiliam a compreender alguns              

novos dilemas dentro da sala de aula.  

A ascensão das novas direitas no Brasil pode ser relacionada a diversos fatores,             

Chaloub e Perllato em um artigo publicado pela Revista Insight Ciência citam ao menos seis: 

[...] as mudanças no contexto internacional, a crescente distância da memória da            
ditadura militar, as transformações que tiveram curso na própria indústria cultural do            
país, sua capacidade de aderir e construir uma forte rede institucional, a habilidade de              
se valer dos sucessos e fracassos da esquerda no Brasil e, por fim, a própria crise que                 
o sistema partidário atravessa hoje no país. (2016, p.39) 

  

Considerando estas direitas como multifacetadas, para distinguir resumidamente o         

“velho” do novo, (SANTOS; TANSCHEIT, 2019) argumentam sobre a chamada “direita           

moderada”, que prevalecia até 2018 no cenário político brasileiro e que tinham por             

característica considerar a desigualdade social como natural, assim, fora dos deveres do            
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Estado; enquanto a nova direita seria a “direita radical”: 
Em relação ao seu programa político, o debate sociocultural é alçado ao mesmo             
patamar em que se abriga o debate socioeconômico e tem como característica a             
aversão a políticas de correção de desigualdades socioculturais e à proteção           
constitucional de grupos minoritários, notadamente mulheres, LGBTs e população         
negra (Kitschelt 2018).(Kitschelt, 2018 apud Santos; Tanscheit 2019, p.157) 

  
 
1.3- Enfraquecimento da esquerda e a ascensão da nova direita:  

 

No ano de 2018, a insatisfação com a “velha” política brasileira, caracterizada            

basicamente pela troca de cargos por apoio no Congresso, era quase que um apelo nacional.               

Este, aliás, era um dos slogans do presidente eleito: “acabar com a velha política”13 1 . Ainda                 

que nenhum presidente até então tivesse liderado um partido com mais de ¼ de cadeiras do                

congresso (ANDERSON, 2019: 216). A imagem de partidos mais tradicionais no cenário            

político brasileiro como PSDB, PMDB e PT, além de atrelados a essa velha política, estavam               

desgastadas por uma série de episódios ligados aos escândalos de corrupção. Principalmente            

este último.  

Apesar dos longos anos de prosperidade econômica do governo Lula (2002-2010),           

deixando a presidência com 80% de popularidade, crescimento de 7,5% e redução da pobreza,              

o cenário do PT mudou drasticamente durante o governo Dilma (2010- 2016). A primeira              

presidente mulher do Brasil deixou a presidência antes do fim do mandato, a partir de um                

impeachment por pedaladas fiscais. Prática comum na política, mas que pôs um fim ultrajante              

ao seu mandato (ANDERSON, 2019: 220-221) Arbitrariedades à parte, antes mesmo do            

impeachment o cenário já não era positivo. 

No primeiro mandato da então presidente, a queda nos preços das commodities            

desacelerou o crescimento econômico, a inflação subiu e, junto dela, a insatisfação popular             

em relação à baixa no poder de consumo, o desemprego e a precariedade do serviço público.                

Em 2013, a má relação entre a classe média e o governo, tendo como estopim o aumento nas                  

tarifas de transporte ocasionaram protestos por todo o país:  

  
A repressão policial amplificou os atos, que se tornaram enormes manifestações de rua             
Brasil afora. Com crescente participação da direita e apoio dos meios de comunicação             

13 Bolsonaro defende combate à corrupção e diz que se eleito não vai trocar cargos por apoio, Jornal Nacional , 
2018. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/27/bolsonaro-defende-combate-a-corrupcao-e-diz-
que-se-eleito-nao-vai-trocar-cargos-por-apoio.ghtml> 

 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/27/bolsonaro-defende-combate-a-corrupcao-e-diz-que-se-eleito-nao-vai-trocar-cargos-por-apoio.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/27/bolsonaro-defende-combate-a-corrupcao-e-diz-que-se-eleito-nao-vai-trocar-cargos-por-apoio.ghtml
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mais poderosos do país, as reivindicações iniciais logo se tornaram um vale tudo             
contra os políticos, em geral, e o pt, em particular. (ANDERSON, 2019: 217)  

  
Em 2014, apesar de uma disputa acirrada, Dilma conseguiu sua reeleição. Em 2015, a              

operação coordenada pelo juiz Sérgio Moro e inspirada nos pilares da Mani Pulite14             

(ANDERSON, 2019: 219) uso da prisão preventiva para garantir delações e no vazamento             

estratégico de informações para a imprensa, a Lava Jato, deteve João Vaccari Neto -              

tesoureiro do PT - e em seguida nomes das maiores construtoras do país15. Enfraquecendo              

ainda mais a imagem de Dilma e do partido. Mas a Lava-Jato não parou por aí, no ano do                   

impeachment, Lula começou a ser investigado em uma operação cercada por           

sensacionalismos (ANDERSON, 2019: 221)  

É inclusive neste contexto conturbado de impeachment e crise política, que em 2017,             

no “calar da noite” a Reforma do Ensino Médio é aprovada pelo então presidente interino               

Michel Temer. Autores como (FERRETTI, 2018; HORN; MACHADO, 2018), classificam-na          

como um projeto neoliberal, bastante inspirada nos conceitos de capital humano; uma teoria             

que relaciona o crescimento econômico com o investimento na educação, ou seja, quanto mais              

acúmulo de conhecimento geral e qualificação dos indivíduos, mais benefícios ao           

desenvolvimento econômico local (VIANNA e LIMA, 2010; PAIVA, 2001). Os interesses           

educacionais, porém, ficam à mercê dos interesses de mercado. No contexto brasileiro, o             

papel da educação também de formação cidadã, como previsto no artigo 205 da Constituição              

de 198816, entra em convergência com um currículo flexibilizado que tira a obrigatoriedade da              

Sociologia e da Filosofia, disciplinas que contribuiriam para este importante pilar de uma             

sociedade democrática. Na prática, a Reforma do Ensino Médio, ao invés de possibilitar aos              

jovens do ensino público maiores opções de qualificação, pode intensificar ainda mais as             

desigualdades sociais (FERRRETI, 2018). Demonstrando que a direita não esteve ausente do            

poder antes de 2018, tampouco as reformas e projetos neoliberais. Ainda as que situam a               

Sociologia enquanto “desnecessária”, mas junto à roupagem de um outro elemento, o            

14 Operação em Milão que tirou o partido que estava no poder e marcou o fim da I República Italiana.                    
(ANDERSON, 2019) 

 
15 FOLHA DE SÃO PAULO.  PF prende presidentes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez em nova fase da 
operação Lava Jato. Folha de S. Paulo, 2015. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/06/1644947-pf-prende-executivo-da-odebrecht-em-nova-fase-da-op
eracao-lava-jato.shtml> 

16 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a                     
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da               
cidadania e sua qualificação para o trabalho.”  
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neoconservadorismo, elas ficam mais potentes.  

Em 2018, ano eleitoral, Lula, o então candidato mais à frente nas pesquisas, foi preso               

“sob acusação de corrupção na intenção de compra de um apartamento à beira-mar, do qual               

ele nunca se tornara proprietário.” (ANDERSON, 2019, p. 221). Com Lula fora da corrida              

presidencial, Jair Bolsonaro passa a figurar o 1º lugar nas pesquisas de intenções de voto.  

Jair Bolsonaro foi eleito com pouco tempo na TV, sem presença nos debates do              

segundo turno e sem um partido de destaque (o candidato até então era filiado ao PSL, hoje,                 

encontra-se sem legenda). O anti-petismo, a desconfiança com a dita “velha política” e a crise               

econômica e democrática que o país estava vivendo, a partir de arbitrariedades do poder              

Executivo, são possíveis explicações para um candidato de extrema direita chegar ao poder.             

Alinhados ao cenário de desgaste político citado anteriormente, problemas do campo           

cotidiano gritavam por mudanças e Bolsonaro parecia ter todas as soluções (ANDERSON,            

2019).  

Essa vitória não demonstrou apenas uma insatisfação com o dito “velho”, com o             

enfraquecimento de um projeto de esquerda, entendido como imoral e corrupto. Para além             

disso, sinalizou sobre alguns aspectos do pensamento político da sociedade brasileira - aqui             

não englobo todo o eleitorado do Bolsonaro, é sabido como classifica Kalil (2018) que este é                

amplo e diverso, que indicam uma afinidade com um pensamento neoliberal e            

neoconservador.  

Segundo Moll, há divergências entre os dois conceitos. Tanto o neoliberalismo como o             

neoconservadorismo estariam relacionados a práticas econômicas embasadas, em suma, na          

defesa por uma intervenção mínima do Estado. Não remeteriam a sua ausência, pois precisam              

dele para garantia do uso legítimo da força em defesa da propriedade privada. O              

distanciamento dos dois conceitos estaria então nas pautas progressistas:  
Como herdeiros do liberalismo, os neoliberais admitem apoiar, de acordo com a            
conjuntura, políticas progressistas de legalização das drogas, descriminalização da         
prática de aborto, a união civil homoafetiva, a liberdade religiosa e medidas relativas a              
preservação do meio ambiente. Como salvaguarda do direito à vida, a atuação mínima             
do Estado pressupõe políticas para socorrer aqueles que se encontram em necessidade.            
[...] Todavia, deveria se comprometer diretamente apenas com a realocação de renda e             
delegar a organizações privadas o papel de executar e administrar os programas de             
treinamento e qualificação e os programas sociais específicos (MOLL, 2015, p.2) 

 

Enquanto o neoconservadorismo, surgido nos Estados Unidos a partir de 70, via nas             

próprias pautas progressistas, um igualitarismo forjado que enfraqueceria os laços de           
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comunidade “naturais” de instituições sociais como a Igreja e a família (ALMEIDA 2018).             

Estabelecendo uma relação direta das ações do Estado para promoção de igualdade a todo tipo               

de degenerações sociais (MOLL, 2015, p.3). “Por isso, além de medidas econômicas, seria             

necessário reforçar os valores clássicos ocidentais para prover a base normativa para os             

Estados democráticos, liderados por homens capazes e ilibados.”  

O próprio discurso de posse do presidente exemplifica as afinidades com um discurso             

neoconservador como componente indissociável dessa forma de governo: “Vamos unir o           

povo, valorizar a família, respeitar as religiões e a nossa tradição judaico-cristã, combater a              

ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil vai voltar a ser livre das amarras               

ideológicas.”17 Como consequência, essa afinidade da falta de responsabilização do Estado           

com a promoção da igualdade, mina os direitos adquiridos pelas minorias representativas no             

Brasil, como das mulheres, dos povos indígenas, dos LGBTQ+ e da população negra e põe               

em xeque novas propostas. 

Para além da esfera econômica, Dardot e Laval (2017) compreendem o conceito de             

neoliberalismo como uma nova forma racionalidade, onde a concorrência é levada às últimas             

instâncias, sendo parte constitutiva das subjetivações dos sujeitos. O homem empresarial,           

como esses sujeitos são chamados pelos autores, a partir do caráter concorrencial, do             

desemprego e da precariedade do trabalho está cada vez menos afeito à defesa das lutas               

coletivas e de solidariedades. Enquanto isso, a política neoliberal está mais próxima de uma              

gestão objetiva, tendo como fim apenas o desempenho, afastando-se da defesa de princípios             

morais e jurídicos basilares para própria democracia liberal (ibid).  

Junto de discursos e pautas que defendiam uma gestão puramente técnica e de             

“enxugamento da máquina”, vinham também uma intensificação de discursos pelas pautas           

morais. Apesar da afinidade de uma parte de seu eleitorado com as pautas neoliberais,              

mudanças mais consistentes não agradavam a todos e necessitavam de uma alavanca para             

serem levadas a cabo. Por isso, de acordo com Solano, a convergência do neoliberalismo com               

o neoconservadorismo surge a partir da composição do poder:  

  
Reformas neoliberais drásticas, cortes dramáticos do orçamento público, estado         
mínimo, restrição dos direitos trabalhistas, propostas econômicas impopulares que         
precisam se legitimar ou se esconder sob discursos conservadores, que deslocam o            

17 Bolsonaro promete unir o Brasil, valorizar a família e libertar país do socialismo. Folha de São Paulo, 1 de Jan.                     
de 2019. Disponível em:    
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/em-primeiro-discurso-como-presidente-bolsonaro-pede-pacto-e-
acena-a-base.shtml> (Acesso em: 20 de jun. 2019). 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/em-primeiro-discurso-como-presidente-bolsonaro-pede-pacto-e-acena-a-base.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/em-primeiro-discurso-como-presidente-bolsonaro-pede-pacto-e-acena-a-base.shtml
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centro do debate público. (SOLANO: 2018, p. 7)  
  

Bolsonaro é um exemplo dessa união. Além de ter se alavancado por pautas             

neoconservadoras, se alinhou a pautas neoliberais. Durante a campanha, dizia que teria uma             

equipe técnica, um pensamento convergente com a nova racionalidade que Dardot e Laval             

apontam, onde o político aparenta ser na verdade um gestor. E quando eleito convidou Paulo               

Guedes, (ANDERSON, 2019: 243) “um neoliberal puro-sangue” para o cargo de Ministro da             

Economia.  

Visto as relações do governo com essas duas racionalidades (neoliberais e           

neoconservadoras), podemos localizar agora os problemas relacionados diretamente ao         

ensino da Sociologia.  

 
2.0 - PNDH3, movimento escola sem partido e prática escolar: 
 

A primeira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) foi criada            

durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso em 1996, em conformidade com             

a Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena em 1993; que considerava os direitos              

humanos como essenciais para o exercício da democracia. Neste contexto, o programa            

finalmente daria artifícios para ser posto em prática o que está assegurado na chamada              

constituição cidadã de 1988, onde estes foram assumidos como política de Estado            

(ADORNO, 2010). A 3ª e mais polêmica versão deste programa foi criado durante o governo               

Lula no fim de 2009. A recepção dessa versão gerou uma repercussão maior do que as                

anteriores, sobretudo de forma negativa. Apesar de ter proximidade com as anteriores, mais             

próximo até de uma continuidade, do que de uma transgressão (ADORNO, 2010), ela se              

diferenciava em alguns pontos das demais versões por conter de forma bem direta diretrizes              

sobre alguns temas, não discreta como nas outras versões.  
Todavia, forçoso é reconhecer, o PNDH-3 introduziu várias inovações, como respostas           
às crescentes demandas da sociedade civil. Entre elas, algumas provocaram ruidosa           
polêmica, como a proposta de criação da Comissão Nacional de Verdade, a            
descriminalização do aborto, a união civil entre pessoas do mesmo sexo, o direito de              
adoção por casais homoafetivos, a interdição à ostentação de símbolos religiosos em            
estabelecimentos públicos da União, o "controle da mídia" e a adoção de mecanismos             
de mediação judicial nos conflitos urbanos e rurais. (ADORNO, 2010, p.13)  

 
Luna (2014), ressalta a importância da mídia para com as polêmicas vinculadas ao             

PNDH3 e a oposição ao programa por entidades católicas, como a CNBB, pela pauta que               

descriminalizaria o aborto. A polêmica foi tão grande que o governo voltou atrás neste ponto,               
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retirando o eixo g. Além das oposições entre ruralistas, como Kátia Abreu (DEM- TO), até               

então presidente da Confederação de Agricultura e Pecuária no Brasil (ADORNO, 2010;            

LUNA, 2014) e de militares aversos à criação da Comissão Nacional da Verdade18. Dentre              

eles, o ex-capitão reformado do exército e até então deputado federal, Jair Bolsonaro: “É a               

comissão da calúnia que se está instalando!”19 (CÂMARA, 2010, p.1). Segundo a antropóloga             

Isabela Kalil, em entrevista ao Jornal “O Globo” sobre seu livro intitulado como “As origens               

do Bolsonarismo”, as reações ao PNDH3, em 2010, são um marco temporal sobre as agendas               

de costumes do Bolsonarismo e segundo a antropóloga avançaram para outras pautas como             

posições contrárias à laicidade do Estado, antigênero, contra a discussão de temas ligados à              

sexualidade nas escolas, dentre outras. 

É a partir de 2010 que também ganha notoriedade o Movimento Escola Sem Partido              

(doravante MESP), um projeto que tem por objetivo “inibir a prática da doutrinação política e               

ideológica em sala de aula e a usurpação do direito dos pais dos alunos sobre a educação                 

moral dos seus filhos”20. Cabe dizer que o MESP levantou, primeiramente, bandeiras que             

visavam acabar com uma suposta doutrinação marxista nas escolas, porém ganhou maior            

destaque no debate público quando vinculado a pauta sobre “ideologia de gênero”, já que esta               

convergiu com uma agenda conservadora. (MIGUEL, 2016)  

Ao fundi-lo à sua pauta original, o MESP transferiu a discussão para um terreno              
aparentemente “moral” (em contraposição a “político”) e passou a enquadrá-la nos      
termos de uma disputa entre escolarização e autoridade da família sobre as crianças.             
(ibid, p. 596) 

 

Apesar da suposta neutralidade e caráter apartidário, o MESP difunde em seus preceitos             

concepções conservadoras (SEVERO, GONÇALVES E ESTRADA, 2019). O próprio criador          

do movimento, Miguel Nagib, tem vínculos estreitos a grupos de direita e admiração pelo Jair               

Bolsonaro (ESPINOZA; QUEIROZ 2017)21. Mesmo diante das inconstitucionalidades e         

18 Comissão criada a partir da Lei 12528/2011 e instituída em 2012 durante o governo de Dilma Rousseff no                   
intuito de investigar as violações aos direitos humanos no período de 1946- 1988. (Comissão Nacional da                
Verdade) 

19 Bolsonaro sobre a comissão da verdade num discurso na Câmara dos Deputados em 2010. 
 

20 Por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar. Escola Sem Partido, 2019. Disponível em:                 
<https://www.escolasempartido.org/programa-escola-sem-partido/>. (Acesso em: 8 de jun. 2019).  

21 Para uma análise mais completa de como o MESP tem ligações estreitas com vários núcleos de direita ver:                   
ESPINOZA, Betty Solano; QUEIROZ, Felipe Campanuci. Breve Análise Sobre as Redes do Escola Sem              
Partido. IN: FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.). Escola "Sem" Partido: esfinge que ameaça a educação e a               
sociedade brasileira. Rio de janeiro: UERJ; LPP, 2017. 
 

 

https://www.escolasempartido.org/programa-escola-sem-partido/
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inconsistências que o permeiam, este movimento alçou grande notoriedade, inspirando até           

PL: 

 
[...] também já foi proposto “um PL que tem a intenção, nada modesta, de inserir o                
projeto Escola sem Partido nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).            
Trata-se do PL n° 867/2015,10 proposto pelo Deputado Izalci Lucas do Partido da             
Social Democracia Brasileira (PSDB/ DF). A este PL foi apensando um outro, o PL n°               
7180/2014, de iniciativa do Deputado Erivelton Santana do Partido Social Cristão           
(PSC/BA), que deseja incluir “entre os princípios do ensino o respeito às convicções             
do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem             
familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual            
e religiosa”  (MIGUEL, 2009, p. 604). 
 
 

O movimento ganhou espaço nas redes sociais, como Facebook e Instagram, gerando             

engajamento entre os mais diversos públicos e construindo redes com diversos perfis de ideias              

conservadoras e reacionárias (SEVERO, GONÇALVES E ESTRADA, 2019). Na esfera          

pública o fenômeno das redes sociais pode ter contribuído tanto para uma polarização política,              

a partir de seu caráter individualizante e personalístico onde diversas bolhas são formadas             

(MACHADO E MISKOLCI, 2019), como para uma crescente de movimentos como o MESP:             

supostamente apartidários e substancialmente conservadores: 

 
Nas redes sociais, quanto mais simples e baseadas em valores arraigados as pautas             
tendem a angariar mais apoio, criando redes de mobilização política assentadas em            
uma espécie de empreendedorismo moral. No Brasil, as mencionadas características          
tecnológicas e midiáticas abriram uma janela de oportunidades nas redes sociais para            
a criação de uma aliança circunstancial de grupos de interesse em torno de uma              
plataforma moral, que abarca desde a luta contra a corrupção, uma suposta ameaça             
comunista até o fantasma da “ideologia de gênero”. Os candidatos da extrema-direita            
eleitos em 2018 comportaram-se como empreendedores morais evitando discutir         
temas substantivos como educação, saúde e desemprego. Além da agenda          
conservadora e autoritária nos costumes, a maioria compartilha um projeto econômico           
neoliberal que dificilmente teria tido o mesmo apoio se tivesse sido apresentado como             
plataforma eleitoral. (ibid, p.960) 

 

O Eixo V do PNDH 3 inclui: 
[...] a educação transversal e permanente nos temas ligados aos Direitos Humanos e,             
mais especificamente, o estudo da temática de gênero e orientação sexual, das            
culturas indígena e afro-brasileira entre as disciplinas do ensino fundamental e médio. 
  

E a Sociologia enquanto disciplina que deve mostrar um conhecimento crítico ao aluno acerca              

da sociedade tem além de um respaldo legal, um discurso científico para a abordagem desses               

assuntos. Inclusive no currículo mínimo de Sociologia do Rio de Janeiro (onde esta pesquisa              
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foi realizada), “Cidadania, Direitos Humanos e Movimentos Sociais” é tema do 1º bimestre             

do 2º ano do Ensino Médio.  

A Sociologia é uma ciência crítica e por esse caráter pode representar um incômodo.              

Em relação ao ensino no Brasil (Meucci, 2002 apud Moraes, 2003, p.11) já descrevia como a                

Sociologia teve diferentes significados para adequar-se tanto num contexto da escola (seja em             

cursos normais, preparatórios ou escolas cristãs), como num contexto autoritário entre 30 e             

50. Contemporaneamente o cenário é diferente, estamos num contexto político          

pós-redemocratização, onde a Sociologia é visada por contribuir para o que seria essencial             

para uma sociedade democrática: a formação cidadã. 

Um caráter moralizante sobre seus temas, além de expor sinais antidemocráticos do            

contexto político, confere um desafio para quem está em sala de aula: lidar com a               

receptividade de tantas informações desencontradas que chegam aos alunos. 

 

 2.1- Sala de aula 

Estas questões chegavam em sala de aula. Mais presentes durante alguns períodos ou             

algum assunto em específico. A partir daí, vi a necessidade de se sistematizar sobre o conflito.                

Para fins metodológicos, cabe explicar: Dividi as entrevistas em 4 momentos: A) Percepções             

sobre os alunos. B) Dificuldades em sala C) Período das eleições D) Quadro de mudanças (de                

2018 para 2019) e futuro da Sociologia em sala de aula. Deste modo, selecionei neste tópico                

as falas mais recorrentes dos entrevistados para pontuar sobre as relações com a conjuntura.              

Também trabalhei com recortes sobre situações individuais, mas que ainda assim estão            

situadas neste contexto. 

 
2.1.2 - Dificuldades em sala: Quais foram os assuntos mais complicados de se             

trabalhar com eles? Por quê? 

  

Durante o período do PIRP, tanto em 2018, como em 2019 presenciei algumas             

situações em sala: principalmente porque os alunos já traziam alguma bagagem sobre alguns             

conceitos, especialmente sobre gênero. Tanto em correções de alguns trabalhos, como em            

pergunta em sala de aula, os alunos muitas vezes acresciam da palavra “ideologia”, como se o                

tema discutido fosse “ideologia de gênero”, não “gênero” simplesmente. E isso se repetiu nas              

entrevistas, quando perguntei quais eram os assuntos mais difíceis de serem trabalhados em             

sala, “Gênero” foi a resposta mais recorrente, seguida de “Religiosidade” e “Política”.  
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Em algumas situações existia uma certa sutileza. Grande parte dos entrevistados            

mencionou que às vezes a forma de recusa de se ouvir sobre algum assunto era tratá-lo em                 

forma de piada, de brincadeiras. “Sociologia os alunos não achavam que era importante,             

alguns assuntos eram levadas como piada, como temas sobre sexualidade e tinham muitas             

brincadeirinhas sobre sapatão, gay…” (Clara, residente) 

Outras, de maneira mais assertiva. Em um trabalho do último bimestre sobre violência             

simbólica de gênero, um aluno se recusou a fazer pois não concordava com o assunto.  

 
Ficou eu e Luiza com o tema da religião aí teve sim, alguns alunos que debateram                
com a gente que negava a ciência, negava a Sociologia e foi um rolê todo, mas no                 
final deu tudo certo... entre aspas. Mas teve esse caso sim. [...]Porque no dia da               
apresentação, acho que foi no Café Sociológico, esse menino principalmente, ele não            
foi apresentar. Só foi praticamente 2 desse grupo apresentar, ele não quis. Ele tipo              
negou a gente e não quis participar porque achava que ia ser um desrespeito com a                
religião dele. (Gabriela residente) 

  

E até com uma certa desconfiança:  
eu quis usar o conceito de pirâmide pra explicar a eles questões de classe e foi bem                 
complicado eu acabei derrapando até, ficando nervosa porque era toda hora piadas.            
era toda horas questionamentos de “ah isso existe mesmo? ah mas será que quando a               
gente entrava na questão de classe. “ah mas que tipo de instituto de pesquisa?”. não               
com essa linguagem exata, mas eles às vezes questionavam “ah o ibge usa isso mas               
usa pra que? será que isso é verdade no nosso dia-dia” eles toda hora queriam               
colocar em voga se isso era só dados inventados ou se faziam sentido. (Vera              
residente) 

  

Ficou claro que esses incômodos em sala eram muito mais evidentes quando o assunto              

estava relacionado às chamada “agendas de costumes”, como gênero, religião e política.            

Temas esses caros à Sociologia, mas que de alguma forma em sala de aula, adquiriram um                

caráter de “opinião” ou de restrição ao âmbito da esfera privada. Construir uma distinção de               

“Ciência x Senso Comum” sobre esses assuntos era bem difícil, já que os temas pertinentes               

para um terreno de estudo sistematizado pela Sociologia, eram transferidos para um terreno             

moral, em tese neutro, mas onde prevalecia a explicação normativa. 

A questão era ainda mais sensível no período eleitoral, todos os entrevistados            

relataram que, durante esse período, as turmas estavam bem agitadas e menos preocupadas             

com um possível “diálogo”. O diálogo, nesse contexto era conceber/assimilar a própria            

matéria que estava sendo passada. 

 

2.1.3 Como foi dar aula no período das eleições?  
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Bom... foi... foi horrível, pra resumir em uma palavra foi horrível. Foi horrível             
porque primeiro era o ápice da escola sem partido, então os alunos tavam nessa              
polícia ideológica tentando polir o que os professores estavam falando sobre           
questões que eles julgavam subversivas. Um aluno chegou a perguntar pra mim como             
fazia pra denunciar um professor no escola sem partido porque julgavam que ele             
estava doutrinando os alunos. A sorte que perguntou pra mim. Provavelmente se            
fosse um professor conservador, indicaria os canais que estavam recebendo esse tipo            
de conteúdo. Mas eu falei pro aluno que isso era contra lei, que ele não poderia fazer                 
isso, qe isso era uma lógica anti-ética, que o professor tem autonomia de dar um               
conteúdo, se tiver dentro do currículo ou mesmo se o professor escolheu fazer um              
debate crítico é plausível, que essa escola sem partido é uma forma de repressão... e               
aí ele desistiu da ideia, mas foi complicado principalmente porque deixou mais acesa             
as questões conservadoras que estavam sendo defendidas pelos alunos. Os alunos           
eram abertamente defensores do atual presidente e das idéias do dito-cujo. Então era             
horrível porque dentro dessa lógica eles caíam no clichê de falar sobre doutrinação             
marxista, sobre marxismo cultural, sobre ideologia de gênero, e todas essas pautas            
bizarras que o presidente falava. Sobre até mesmo, eles chegaram a falar sobre o kit               
gay, mesmo conversando, por exemplo, falando: “cara, cê ta na escola. Você já             
recebeu seu kit gay” aí eles falavam “não, isso não é pra gente. É pros alunos do                 
ensino fundamental” então, assim, eles não paravam pra pensar neles como agentes            
é… que estavam no ambiente escolar não paravam pra questionar que o kit gay era               
uma falácia comprovada por eles mesmo. Porque nenhum deles tinha recebido o tal             
kit e nem conhecia ninguém que tinha recebido. Então eles caíam nessa questão é...              
ideológica, sem mesmo refletir, mais por defesa de uma moral conservadora, defesa            
principalmente sobre essa questão da família. Essa questão ligada a coisas que eles             
ouviam também na igreja, por exemplo, ser contra o casamento gay, ser contra o              
aborto, ser cotra o debate sobre drogas e tudo mais. Tudo que fosse levado a um                
campo progressista eles eram contrários, mas muito mais por essa questão de            
destruição da sociedade, da família e tudo mais. Então foi bem dificultoso tentar             
construir um pensamento crítico, falar sobre temas sociais que tocava nessa questão,            
principalmente falar sobre política porque eles tendem a associar política a questão            
eleitoral, sobre a questão dos três poderes como uma coisa muito difusa porque eles              
não conhecem as atribuições dos três poderes, então eles acham que o poder             
executivo é quase absolutista. Então, por exemplo, a falácia de que o PT destruiu o               
Brasil, que a gente vivia numa ditadura comunista/socialista, mesmo sem saber o que             
era comunismo/socialismo, mas mais por reprodução do que eles ouviam na internet.            
E tinha muitos alunos que eram, por exemplo, simpatizantes do mbl, então entravam             
nessa lógica de estado mínimo, de meritocracia, de ser contra o Estado… (Pedro-             
perceptor) 

 

A conjuntura não estava afetando somente os alunos nas suas ações, mas a nós              

enquanto residentes e professores já formados. Esses pensamentos com afinidade ao           

pensamento do MESP afetam a autonomia do professor e o exercício pleno da profissão, além               

de irem contra o republicanismo da própria escola enquanto instituição social para além do              

âmbito privado, onde é possível aprender e conviver com as diferenças (MIGUEL, 2016).  
Na verdade, eu lembro que foi tenso, né? Na época da eleição, que eu lembro que até                 
no outro dia né, um dia depois (?) a gente chegou a ir pra escola e a escola meio que                    
tava vazia. Era um assunto complicado falar de política porque as pessoas estavam             
muito decididas “eu voto nesse candidato ou eu voto naquele candidato”, era tudo             
muito definido, então era meio complicado sobre falar sobre alguns assuntos em sala             
de aula. Eu lembro que tipo alguns assuntos, não sei se chegaram a ser evitados, mas                
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qualquer tema meio que polêmico que a gente ia trabalhar, a gente pensava 2, 3x,               
pensava se “ah alguém não concorda com o tema, alguém vai ser agressivo” pensava              
como... como trabalhar isso em sala, sabe? Como agir assim, eu acho que era, foi um                
momento meio tenso trabalhar com algumas questões em sala. Eu acho que não só              
dos alunos em sala de aula, como... como até do corpo docente mesmo, né? (Rosa,               
residente) 

 
Em 2019, apesar de esperar que pela eleição do presidente as ideias estariam ainda              

mais fortes, o que aconteceu foi o contrário, isso tanto na minha visão como para todos os                 

entrevistados: todos relataram uma melhor receptividade sobre a Sociologia. Porém isso           

coincidiu também com uma melhor adaptação nossa, em sala de aula, com a experiência              

adquirida durante o PIRP. Os professores preceptores mencionaram, por exemplo, que até no             

corrente 2020, ainda ocorrem muitas discussões sobre política, sobretudo por alunos           

apoiadores do presidente (isso na plataforma online, já que as aulas foram adiadas), mas que               

ainda assim, diferente do período eleitoral, era possível se estabelecer um diálogo. O ano de               

2018 também afetou na maneira de lecionar. Todas as primeiras aulas de 2019, do 1º ano ao                 

3º ano começaram com a discussão “Conhecimento Científico x Senso Comum”. Isso pela             

experiência dificultosa em 2018 de dar legitimidade às questões trabalhadas em sala de aula a               

partir da Sociologia, também por um certo receio quanto a lecionar abordando visões, ainda              

que acadêmicas, que divergiam das do presidente Jair Bolsonaro. 

 
2.4 - De quem se fala? Sobre a juventude em questão. 

 

2.4.1 - Bolsonarismo ou não? 

Nem todos os alunos apresentavam reações em favor de um ou de outro político; tanto                

no período eleitoral como no ano de 2019, os alunos não representavam um grupo              

homogêneo. As identidades e os valores políticos mudavam conforme a sala, a idade, o              

gênero. O que também não excluiu a presença de discursos na sala mais à direita, estes, aliás,                 

eram os que mais tinham necessidade de se afirmar. Em 2018, por exemplo, um aluno do                

professor Pedro só comparecia às aulas com a camisa do então candidato à presidência Jair               

Bolsonaro. Ele só tinha esse comportamento nas aulas de História e de Sociologia. Para              

Pinheiro (2017), a figura do presidente para muitos jovens é de admiração, principalmente             

entre meninos. “O uso das redes sociais, a utilização de vídeos curtos e apelativos, o meme                

como ferramenta de comunicação, a figura heroica e juvenil do “mito Bolsonaro”, falas             

irreverentes até ridículas, falas fortes, destrutivas, contra todos, são aspectos que atraem os             

jovens” (SOLANO, 2018, p. 22) 
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Sobre como os residentes classificavam os alunos, os adjetivos “engajados” e           

“conectados foram os que mais se repetiram: 

  
É tipo, muitos eu acho que vem dessa onda de youtube e tudo mais porque geralmente                
esses youtubers mais badalados são… seguem aquela linha mais neoliberalista e tem            
esse raciocínio. [...] pra além disso ainda tem essa onda de neoliberalismo nas redes              
sociais num todo, na internet como um todo e eles tão sempre muito conectados então               
eu acho que isso afeta muito eles. então essa questão de… antes de eles aprenderem               
Sociologia, eles já têm contato com... então às vezes eles não tem nenhum filtro e já                
tão absorvendo as informações sem uma forma crítica e eles já vão absorvendo assim              
a informação de qualquer jeito” (Jorge residente) 

 

Apesar do caráter acrítico citado pelo Jorge, estas ações podem ser interpretadas por             

eles de outra forma. Em suas pesquisas sobre juventude e bolsonarismo, Solano (2018) aponta              

que, para estes jovens socializados nos governos Dilma Rousself, a esquerda é que representa              

o mainstream. Portanto ser rebelde, diferentemente dos anos 70, não era mais ser de esquerda               

e, sim, apoiar estas “novas direitas cool” que para eles se apresentam como uma força               

anti-sistema.  

 
2.5 - Balanços Finais: 
 
2.5.1 . Nem tudo é conflito 

 

Mesmo nas apresentações sobre violência simbólica22, em que alunos se recusaram a            

fazer, em outros casos, o trabalho tocou profundamente os estudantes, de forma a conseguir              

com que eles compreendessem a violência simbólica com um olhar mais crítico. Assistimos a              

algumas apresentações de trabalho bem sensíveis, com poemas, encenações teatrais, e tivemos            

acesso também a relatos pessoais durante o processo do trabalho, que antes da pesquisa, não               

eram entendidos como um tipo de violência: 

 
[...] um que também gerava muita polêmica era sobre violência, só que nesse             
sentido, era um debate bom, porque nesse sentido a polêmica era positiva, sobre,             
por exemplo, as experiências que os alunos traziam da própria realidade sobre um             
tipo de violência que eles presenciaram ou que eles mesmo sofreram. Então acho             
que gerava uma polêmica, mas que era positiva pras aulas. (Pedro - Professor             
preceptor) 
 

 
Além disso, apenas 2 dos 13 entrevistados não pretendem seguir lecionando, ambos            

22 Conceito cunhado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu para designar formas de violência, por vezes 
naturalizadas pelos indivíduos, em decorrência das formas de dominação presentes na realidade social. 
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insatisfeitos com as condições de trabalho do professor de Sociologia (baixo salário, pouco             
tempo da disciplina na grade, dentre outros). Nas entrevistas, ainda foram relatados muitos             
aspectos positivos da experiência com o PIRP. 

 
[...] acho que eu cheguei na escola e tive uma identificação muito grande. O fato de                
eu ter visto alunos negros, de ter esse contato com alunos negros também, foi              
fundamental. E pensar que seria importante porque, porque eu encontrei com Marcos            
no show do bk, daí ele veio me falou isso, que ele me achava uma representação pra                 
ele, de ver como era possível chegar em outro lugar... então eu vi como meu corpo,                
nosso corpo é político, né? De como... ser professora também era uma forma deles se               
verem, deles se verem num lugar possível. E eu me apaixonei na escola. Eu acho que                
essa autonomia que a residência proporcionou pra gente de dar aula, de... de ajudar              
a fazer uma chamada, de ver um pouco mais da rotina de um professor, eu acho que                 
a semente que já tinha em mim foi sendo regada, que eu quero sim. (Luíza, residente) 

 
 
2.5.2. Nem tudo são flores… 
 

Durante as entrevistas, uma situação homofóbica foi relatada. Não dá pra se fazer uma              

relação direta da conjuntura com esta situação, visto que a homofobia não nasceu em 2018.               

Contudo, não dá para esconder a gravidade da coisa, nem para se banalizar uma situação               

como esta, ainda mais no contexto que ela se insere:  

 
Rolou, no final da residência, da carta, recebi um rap homofóbico. aí né, um              
rap homofóbico, que foi assustador, óbvio que a reação de um grupo,            
principalmente de um grupo principalmente de mulheres falaram que era          
desnecessário que era errado e tal. Mas um grupo seletivo de meninos            
reforçaram isso. Vieram me pedir… um veio me pedir desculpas. Eu           
particularmente não aceitei a desculpa, acho que não era uma causa de            
desculpa, era uma causa criminosa, né. Enfim. Então, eu tentei ser claro,            
falar o que tinha acontecido, então não era sobre desculpas era sobre            
esclarecimentos das atitudes que foram tomadas. a desculpa não apaga o           
que aconteceu. Não é como quebrar alguma coisa sabe, era uma coisa            
muito...Ninguém diz o que não pensa, você pensa pra falar algo, você pensa             
pra escrever algo, você pensa para conclamar algo, né. Então de alguma            
coisa aquilo era verdadeiro para eles. então, foi esse questionamento que eu            
fiz e trouxe para eles. Mas é isso, eu acho que existe na escola… essa reação                
minha foi muito cautelosa. Mas setores me aceitaram muito bem, alunos que            
me aceitaram muito bem, como alunos que não. E tudo bem. (Jonas,            
residente) 

 

 

Considerações Finais:  

 

Neste artigo, busquei abordar sobre as significações da Sociologia em sala de aula, a              

partir de sua função segundo a LDB: a formação cidadã; e como a conjuntura neoliberal e as                 

afirmações neoconservadoras nas escolas entravam em conflito com esta função. Depois           
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analisei sobre essa questão do ponto de vista prático, partindo do professor e do residente do                

PIRP de Sociologia/Campos dos Goytacazes, no período de agosto de 2018 ao final de 2019 a                

fim de apontar alguns momentos e conflitos. 

A ascensão da nova direita, justamente pela sua capacidade de articulação com os jovens,               

especialmente pelo uso das redes sociais como meio de propagação de suas ideias, em teoria               

apresentava-se como um grande desafio para o ensino de Sociologia. Na sala de aula, no               

entanto, percebeu-se que existiam várias nuances entre teoria e prática. As recusas e o              

embaraço causados por assuntos da Sociologia eram muito mais “balanceados” do que            

assertivos, (exceto em 2018, no período eleitoral), e variavam, principalmente, de acordo com             

o tema abordado.  

No contexto deste trabalho, tratava-se de uma juventude periférica, secundarista,          

“conectada” e curiosa. E que apesar da conjuntura hostil em relação aos assuntos da              

Sociologia, a maioria se propunha ao diálogo e em tentar entender um pouco mais sobre o                

que estava sendo explicado, para além de concepções anteriores -ainda que não concordassem             

com a explicação. Portanto contra um pensamento binário, que afirmaria os jovens como             

protofascistas por seguirem Jair Bolsonaro ou terem algum tipo de afinidade com o presidente              

(PINHEIRO, 2018). 

A proximidade que os residentes tiveram com os alunos foi bastante proveitosa para o              

ensino, por outro lado pode ter resultado numa relação mais apaziguante em sala, afetando a               

pesquisa. 

Pela novidade do tema tive dificuldade em achar bibliografias que explorassem de            

forma empírica o neoconservadorismo com o ensino da Sociologia. Limitei-me, portanto, a            

comparar os dados das entrevistas com outras pesquisas que exploravam Bolsonarismo e            

Juventude. Tanto nas minhas observações como nas entrevistas, o tema “gênero” foi o mais              

conflituoso de ser trabalhado, sobretudo para os alunos do gênero masculino. 

Por fim, nas entrevistas, chamaram-me a atenção também outros problemas          

relacionados ao ensino da Sociologia que, para alguns entrevistados, pesavam mais do que             

uma conjuntura hostil para a disciplina como: a falta de estrutura na sala de aula, o pouco                 

tempo de aulas semanais nas grades, a desvalorização do professor de Sociologia, visto que,              

em muitas realidades escolares são professores de outras disciplinas a lecionar sobre a             

matéria, dentre outros. Deste modo, cabe uma indagação: a precarização do serviço público e              

reformas como a do Ensino Médio que segundo especialistas, tem uma resposta questionável             

 



27 

em relação aos problemas educacionais (FERRETTI, 2018), alinhados a um discurso           

neoconservador como o do MESP que enxerga o problema da educação brasileira não na              

estrutura, mas no próprio conteúdo escolar; seriam a aliança entre neoliberalismo e            

neoconservadorismo nas escolas? Pois, na prática, este último atua ao mesmo tempo como             

“espantalho” para os problemas do outro e fim em si mesmo para uma educação que preza por                 

valores democráticos; consequentemente, em última instância, para o ensino da Sociologia           

que preza por uma formação cidadã. 
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