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RESUMO 

 

Um currículo é fundamental para a estruturação da educação, pois ele veicula 

conteúdos obrigatórios e propaga ideias e valores. Esta pesquisa procedeu uma 

análise documental do Currículo Mínimo de Sociologia, a partir das teorias do 

currículo. Três dessas teorias foram apresentadas e caracterizadas (tradicional, 

crítica e pós-crítica), junto com os documentos curriculares nacionais que foram 

consultados na elaboração do Currículo Mínimo de Sociologia. Verificou-se que o 

Currículo apresenta conceitos das três teorias que estudam o currículo, porém as 

discussões que envolvem a teoria crítica estão mais presentes neste documento.  

 

 

Palavras chave: currículo escolar, análise documental, teorias do currículo, 

sociologia.  
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ABSTRACT 

 

A curriculum is essential for the structuring of education, because it conveys 

mandatory content and propagates ideas and values. This research carried out 

documentary analysis of the Currículo Mínimo de Sociologia (Sociology Minimum 

Curriculum), based in curriculum theories. Three of those theories were presented 

and characterized (traditional, critical and post- critical), along with the national 

curriculum documents that were consulted in the preparation of the Currículo Mínimo 

de Sociologia. It was found that the Curriculum presents concepts of the three 

theories that study the curriculum, but the discussions involving the critical theory are 

more present in this document. 

 

 

Key words: school curriculum; document analysis; curriculum theories; sociology 
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Introdução 

 

 Qual conhecimento deve ser ensinado e compor o currículo escolar é a 

pergunta que permeia toda a história do currículo e, de um modo geral, 

basicamente, todas as teorias do currículo preocupam-se em respondê-la. Logo, a 

questão da seleção de conteúdos está relacionada a qualquer teoria do currículo, 

pois responder a pergunta “o quê?” faz com que conhecimentos sejam selecionados 

como mais importantes para serem ensinados. Daí, as teorias preocupam-se em 

explicar o porquê dos conhecimentos encarados como mais ou menos importantes 

para constituir o currículo. Além de responderem qual conhecimento deve ser 

ensinado, as teorias do currículo preocupam-se com questões relacionadas a que 

tipos de estudantes o professor quer formar (“o que eles/elas poderão se tornar?”). 

Sendo assim, as teorias do currículo aliam o tipo de conhecimento selecionado à 

questão identitária dos indivíduos envolvidos e os professores são os sujeitos que 

legitimam os conhecimentos que são veiculados na escola. Em outras palavras, não 

há ensino sem o reconhecimento, por parte dos atores sociais envolvidos, da 

legitimidade do que é ensinado. E este reconhecimento está referenciado na visão 

de mundo dos sujeitos, principalmente os professores. 

  O assunto atravessa as discussões sobre a escola e o trabalho docente 

durante o século XX e chega até o meu tempo de licencianda em Ciências Sociais, 

já no século XXI. Fui tocada pelo tema depois de estudá-lo na graduação e daí 

nasce esse trabalho de final de curso em licenciatura em Ciências Sociais.  

 Trata-se do resultado de uma investigação sobre o currículo escolar, 

abordando desde uma perspectiva conceitual até a materialização em um currículo 

de uma disciplina específica, a Sociologia. O Currículo Mínimo de Sociologia do 

Estado do Rio de Janeiro é o foco de análise, que será empreendida a partir da 

verificação de quais vertentes teóricas estão presentes nesse documento e, quando 

possível, a teoria do currículo mais explícita presente. A pesquisa é explicada com 

pormenores no capítulo 1. 

 O Currículo Mínimo de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro é nomeado, 

pela SEEDUC (Secretaria de Estado de Educação), como uma ferramenta de auxílio 

aos professores e propõe as competências e habilidades básicas que devem conter 

na elaboração das aulas e planos de curso. Este currículo estabelece quais são os 
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elementos indispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, seguindo o ano de 

escolaridade e o bimestre, de acordo com a SEEDUC. 

Para dar conta disso, comecei por caracterizar quais são as teorias do 

currículo (capítulo 2), para, então, já no capítulo 3, situar o Currículo Mínimo de 

Sociologia dentre os documentos que regem o processo educacional escolar, a 

saber: LDBEN, PCN’s, PCN’s+ e OCN’s.  

No capítulo 4, procedi à análise dos objetivos do Currículo Mínimo de 

Sociologia, buscando entender a(s) vertente(s) teórica(s) presentes no documento. 
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Capítulo 1 

 A pesquisa 

 

A disciplina escolar é um fenômeno particularmente próprio da escola, que não pode 

ser confundido com as ciências, as artes ou as diferentes práticas culturais que têm 

lugar, muitas vezes, com o mesmo nome na sociedade.  

(Andre Chervel) 

 

 Minha motivação pela investigação sobre currículo escolar é fruto de dois 

aspectos pessoais, ligados à futura profissão. Por um lado, teórico-epistemológico, 

quando tive contato com disciplinas que abordavam as teorias do currículo fui tocada 

pelo tema e sua relevância para compreender muitos aspectos da educação, como a 

forma pela qual o currículo constitui-se, os grupos que o elaboram, as relações de 

poder que permeiam o universo curricular, e, também como o currículo torna-se 

“real” em sala de aula, a partir do trabalho dos atores, coordenadores, professores e 

estudantes. Por outro lado, prático, no meu estágio docente, pude perceber que o 

currículo e as formas de pensá-lo são extremamente relevantes para uma prática 

docente e as relações que se dão dentro do ambiente escolar. Porque é o currículo 

que norteia o sentido das aulas, os conteúdos que são obrigatórios de serem 

trabalhados, assim como as metodologias de ensino e as práticas avaliativas. 

Desta maneira, penso ser fundamental compreender melhor esse embate 

entre as teorias do currículo, que operam com conceitos específicos, e a forma como 

essas teorias são traduzidas num currículo disciplinar. A partir dos conceitos que são 

trabalhados por cada teoria, é possível identificar sua vertente, porque os conceitos 

organizam a forma de “ver a realidade” de acordo com as teorias. Por isso, para 

distinguir as teorias do currículo precisa-se ter conhecimento de quais conceitos são 

operados por cada uma. Ao passo que as teorias tradicionais preocupam-se com 

conceitos simplesmente pedagógicos, como o ensino e a aprendizagem, 

metodologia, avaliação, objetivos e a eficiência de seus resultados através do 

planejamento, as teorias críticas deslocam seu olhar para conceitos de ideologia e 

poder, classe social, reprodução cultural e social, capitalismo e trata também do 

currículo oculto. Por fim, as teorias pós-críticas pensam em questões relacionadas 

ao discurso e significação, subjetividade, identidade e alteridade, cultura, gênero, 
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raça, etnia, sexualidade, entre outros. É a partir desses conceitos que são 

enfatizados por cada teoria que se torna possível identificar uma vertente tradicional, 

crítica ou pós-crítica em um currículo de uma disciplina específica, por exemplo.  

Para analisar o Currículo de Sociologia, foi necessário caracterizar quais são 

as teorias do currículo, para, então, situar o Currículo Mínimo de Sociologia dentre 

os documentos que regem o processo educacional escolar. 

 A metodologia utilizada neste estudo consiste basicamente em pesquisa 

bibliográfica e análise documental. Ambas as técnicas são ricas para se abordarem 

dados qualitativos e completar relatos feitos por outras técnicas ou, até mesmo, 

descobrir novos pontos de vista de um mesmo tema. No caso deste trabalho o 

complemento virou técnica principal. 

 Vale ressaltar que a análise documental é muito parecida com a análise 

bibliográfica, sendo que aquilo que as difere é a fonte a ser analisada. Na análise 

documental os documentos, provavelmente, não receberam algum tratamento 

analítico (GIL, 2008), enquanto a análise bibliográfica é feita através da contribuição 

de inúmeros autores que tratam de um tema específico. Por isso, de acordo com Gil 

(2008) o desenvolvimento da pesquisa documental segue o mesmo caminho da 

pesquisa bibliográfica. Apenas há que se considerar que o primeiro passo consiste 

na exploração das fontes documentais. 

 De acordo com Lüdke e André (2012), podem ser considerados documentos 

desde leis e regulamentos até arquivos escolares, cada um com seu grau de 

relevância para o pesquisador. Por isso, a análise documental preocupa-se em 

detectar informações nos documentos de acordo com a importância que possui para 

o pesquisador.  

Os documentos possuem a facilidade de poderem ser consultados inúmeras 

vezes, sem que haja alterações em seus conteúdos. Por isso, os resultados obtidos 

tendem a ser encarados como mais válidos. O pesquisador pode validar suas 

afirmações ou hipóteses a partir das informações contidas nos documentos. 

Portanto, a escolha dos documentos não é arbitrária, uma vez que existem ideias 

que conduzem essa escolha. Neste trabalho, o documento principal que foi 

analisado é do tipo oficial, ainda de acordo com Lüdke e André (2012).  

 No próximo capítulo já tem início o estudo das teorias do currículo. 
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Capítulo 2 

O currículo e suas teorias 

 

O currículo passou a ser um objeto de estudo das ciências e dos teóricos da 

educação a partir dos anos de 1920, juntamente com o processo de industrialização 

que acontecia nos EUA à época, e, ao mesmo tempo, comum a grande quantidade 

de imigrantes que chegava ao país. A necessidade de melhoria da mão de obra e a 

quantidade de imigrantes causaram uma massificação no processo escolar. Em 

decorrência disso houve, então, uma procura em se estudar e estruturar o currículo, 

inicialmente preocupado em racionalizar os resultados educacionais. Neste capítulo, 

será abordado não somente a origem do currículo, mas também as suas principais 

teorias. 

 

2.1. O currículo e suas origens 

 

Ante ao fato de pensarmos no contexto em que o currículo torna-se discutível 

para a ciência é preciso buscar suas origens. Ao analisarmos a origem etimológica 

da palavra “currículo”, vê-se que tem origem na palavra latina scurrere, do verbo 

currere que significa correr; portanto, refere-se a curso, ou pode ser associada a 

uma “pista de corrida”. O currículo pode ser compreendido como o curso a ser 

seguido, de acordo com Goodson (1995). Isto quer dizer que a “pista de corrida” 

induz a um caminho que deve ser percorrido por todos, o que está relacionado a 

uma sequência na escolarização. É a partir dessa analogia queo conceito de 

currículo começa a aparecer etorna-se, então, uma “palavra-chave” nos estudos 

sobre escolarização e um conceito em potencial, ainda de acordo com Goodson 

(1995). 

O currículo está historicamente ligado à noção de disciplina. Essa relação 

entre currículo e disciplina emerge no final do século XVI, com a ascendência 

teológica e política do movimento calvinista em países como Suíça, Escócia e 

Holanda. Por isso, o currículo dentro da prática educacional calvinista tinha o mesmo 

sentido que a disciplina possuía na prática social do calvinismo. Portanto, ao 

aprofundarmos essa relação existente, percebe-se que existe uma ligação entre o 

conhecimento e o controle. Esta relação é fundamental para a compreensão do 

currículo, inicialmente é necessária para pensar no contexto social em que é 
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produzido o conhecimento, e, após isso, a forma como esse conhecimento será 

“reproduzido” no ambiente escolar, que é dividido primeiramente em classes e 

posteriormente é representado pelas salas de aula.  

Tradicionalmente a distinção no processo educacional sempre foi muito clara, 

e, no mesmo contexto histórico da ascensão do calvinismo, podemos perceber que 

a ideia de predestinação refletia nos moldes educacionais. Por isso, os que eram 

“eleitos” (os que podiam pagar) tinham acesso a uma perspectiva de escolarização 

ampliada, enquanto os indivíduos pobres deviam contentar-se a uma educação 

configurada pelo conhecimento religioso e ações seculares. Tudo isto implica em 

uma educação conservadora. Daí pode-se perceber um sentido primordial do 

currículo, pois, além de determinar o que se desenrolaria em sala de aula, o 

currículo também tem a influência de diferenciar e discriminar. Assim sendo, “(...) até 

mesmo as crianças que frequentavam a mesma escola podiam ter acesso ao que 

representava ‘mundos’ diferentes através do currículo a elas destinados” 

(GOODSON, 1995, p.33). 

As pedagogias de classe estão intimamente ligadas a um currículo pensado 

na sequência. A relação “moderna” entre pedagogia e currículo desenvolve-se com 

a transformação do sistema de “classes” para as salas de aula, que acontece no 

período da Revolução Industrial (final do século XVIII) e o início do século XIX. 

Neste momento da história surgem as instituições educacionais voltadas para a 

habilitação técnica e a instrução; logo, a família que antes tinha um papel primordial 

na educação de seus filhos é deixada de lado quando o assunto é referente às 

atividades educacionais. Por isso, o papel da família está em dar apoio emocional 

aos seus filhos e a escola fica encarregada das funções educacionais. 

Consequentemente, com o êxito do sistema industrial, a família abre espaço para a 

escola, que desenvolve um papel de adestramento. De uma maneira simples, pode-

se dizer que, dessa forma, nascem as salas de aula que se definem por grupos de 

crianças e adolescentes que podem ser facilmente supervisionadas e controladas.  

A partir da convergência entre a pedagogia e o currículo, que se encaixa em 

padrões modernos, surge o tripé que torna possível que o conhecimento 

educacional formal ocorra: pedagogia, currículo e avaliação. O currículo é estudado 

e desenvolvido juntamente com questões pedagógicas e técnicas avaliativas.  
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Já no início do século XX, a escolarização é fortemente caracterizada pela 

ligação entre pedagogia, currículo e avaliação. A avaliação proporcionou resultados 

mais duradouros para as propostas contidas no currículo, a sala de aula incorporou 

um sistema de horários e aulas divididas e o currículo manifesta-se nessa mudança 

através das matérias escolares. A divisão em salas de aula e matérias acontece 

quando o Estado passa a financiar o sistema educacional massificado (GOODSON, 

1995), e, embora muitas outras conceitualizações de currículo existissem, a 

soberania era a ideia de vinculá-lo à matéria escolar. Posteriormente, a divisão entre 

grupos de alunos apenas reafirmaria a ideia de um currículo excludente, por haver 

alunos com afinidades maiores para as disciplinas acadêmicas (considerados 

“aptos”) e que, por isso, mereceriam um corpo docente mais qualificado e 

estruturado. Um outro grupo, constituído por alunos que eram mais hábeis nas 

atividades manuais, teria um currículo correspondente às ocupações manuais. 

De acordo com o que podemos perceber, a noção de currículo como uma 

sequência predeterminada ou “disciplina” tem a ver com a ascensão política do 

Calvinismo, que estabeleceu uma relação entre currículo e disciplina. Inicialmente 

essa relação era baseada no fato de que os “eleitos” tinham acesso a uma educação 

avançada, enquanto os outros obtinham um currículo conservador. Com o passar do 

tempo, o currículo foi associado à outra noção de disciplina, que se assemelha às 

disciplinas da “mente”, no contexto escolar, divididas em matérias específicas. 

Sendo assim, os “eleitos” são “convocados” a partir de suas habilidades para as 

disciplinas acadêmicas e a continuidade dessas aptidões são expressas nas 

carreiras universitárias. 

A noção de teoria está diretamente ligada a uma representação, pois a teoria 

reflete a realidade, segundo Silva (2002). Por isso, a ideia de teoria do currículo 

pressupõe que há algo esperando para ser descrito, um objeto que precede a 

própria teoria, sendo que essa existiria para caracterizá-lo. Este objeto é o próprio 

currículo. O autor também argumenta que, de acordo com a ótica do pós-

estruturalismo, a teoria não se limita a apenas descrever, mas está ligada à 

produção, já que, ao descrever um objeto, neste caso o currículo, ela também o 

concebe. Portando, “uma teoria supostamente descobre e descreve um objeto que 

tem uma existência independente relativamente à teoria” (SILVA, 2002, p.12). De 

onde se conclui que um discurso sobre o currículo não se limita a representá-lo, mas 

produz uma concepção própria sobre o que é o currículo. 
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É a partir das percepções de currículo que existem que se delineiam as 

teorias que o estudam. Podemos, então, pensar no contexto em que o currículo 

surge como um objeto científico e discutível. Inicialmente ele é pensado a partir de 

um processo de racionalização dos resultados educacionais, que são 

meticulosamente examinados e medidos. Nesta concepção o currículo está ligado à 

noção de fábrica, sendo que os estudantes devem ser considerados como um 

produto fabril. Vejamos: 

 

No discurso curricular de Bobbitt, pois, o currículo é supostamente isso: a 
especificação precisa de objetivos, procedimentos e métodos para a 
obtenção de resultados que possam ser precisamente mensurados. Se 
pensamos no modelo de Bobbitt através da noção tradicional de teoria, ele 
teria descoberto e descrito o que, verdadeiramente, é o ‘currículo’. (SILVA, 
2002, p.12-13) 

 

 O discurso que Bobbitt adota vai além do que apenas teorizar sobre o 

currículo, pois ele cria uma percepção própria sobre o que é o currículo e, com isso, 

muitos atores envolvidos no cenário da educação adotaram sua visão de currículo 

como o que o currículo efetivamente é. Portanto, a noção de discurso é mais ampla 

que a noção de teoria e neste trabalho usaremos a noção de teoria do currículo, já 

que esta nomenclatura é mais difundida.  

 A partir da discussão sobre o que é teoria e a noção de um discurso 

específico, podemos analisar o currículo. É fato que não existe uma definição única 

para o que é currículo. Pelo contrário, o currículo é moldado a partir das teorias que 

o descrevem e o constroem, e, por isso, para cada teoria que trata do currículo seu 

sentido poderá ser diferente e/ou assumir diversas significações. Sendo assim, cada 

abordagem do currículo trará uma definição distinta do que ele é.  

 Para compreendermos o que é o currículo através das abordagens teóricas 

que se destinam a isso, precisamos ter em mente as questões que são levantadas 

por cada uma delas. O questionamento principal, que está presente em todas as 

teorias do currículo, consiste em discutir qual conhecimento é válido e deve ser 

ensinado. A partir dessa indagação inicial cada teoria recorrerá a diversas fontes 

para respondê-la, mas o primordial é que retomem a questão e discuta o porquê um 

determinado conhecimento é julgado como importante para compor o currículo.  

 Sabemos que o currículo não deixa de ser fruto de uma seleção, visto que “de 

um universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que 
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vai constituir precisamente o currículo” (SILVA, 2002, p.15). Contudo, as teorias do 

currículo preocupam-se em provar quais elementos foram utilizados para selecionar 

tal conteúdo, pois estão ligadas ao processo de escolha desses conhecimentos.  

 As teorias que abordam o currículo, além de se preocuparem em responder “o 

que ensinar?”, também levam em consideração as questões relacionadas ao que 

almejam que os alunos tornem-se futuramente, isto é, o rumo que desejam ver os 

indivíduos, que participam da lógica escolar, trilharem. Dessa forma, as teorias do 

currículo selecionam determinado tipo de conhecimento para ser difundido pelo 

próprio currículo, partindo do pressuposto do ser humano ideal que querem formar.  

 As questões de identidade, subjetividade e poder também estão ligadas às 

teorias do currículo. Já que, se pensamos o currículo como uma fonte de 

conhecimento e sabendo que o conhecimento é que constitui o homem, diretamente 

o currículo tem relação com a identidade dos seres humanos, o que são e como se 

tornaram de determinadas maneiras, construindo, dessa forma, a identidade e a 

subjetividade de cada indivíduo. As teorias do currículo dialogam com o poder, pois 

estão a todo tempo destacando e selecionando conteúdos. Sabemos que qualquer 

seleção tem a ver com certo poder dedicado a algo ou alguém. Por isso que as 

teorias não podem ser consideradas puramente epistemológicas, pois estão 

envolvidas em questões de poder que querem garantir a hegemonia de determinado 

conteúdo tido como válido.  

 De acordo com todas essas questões levantadas sobre a maneira que 

procedem as teorias do currículo, podemos diferenciá-las, ou seja, há uma distinção 

entre as teorias que abordam o currículo. A teoria tradicional dispõe-se a ser uma 

ciência neutra e apenas discutir questões metodológicas, enquanto que as teorias 

críticas e pós-críticas trazem à tona a compreensão de que não é possível que 

exista uma teoria neutra, porque todas as teorias estão imersas em relações de 

poder.  

 Inicialmente surgem as teorias tradicionais, que se preocupam inteiramente 

com questões metodológicas, já que não se dispõem a discutir quais conhecimentos 

são importantes para construir um currículo. Já as teorias críticas e pós-críticas 

problematizam a questão principal sobre o que ensinar e vão além ao tentarem 

responder o motivo pelo qual um conhecimento é selecionado e outro não. Sendo 

assim, essas teorias trazem para a discussão as questões relativas à identidade, 

saber e poder.  
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 A seguir será apresentada uma síntese de cada teoria do currículo, quais 

suas principais ideias e como abordam a temática educacional que envolve o 

currículo. 

 

2.2. As teorias principais 

 

Serão apresentadas as principais teorias que se dispõem a estudar o 

currículo, a saber: tradicional, crítica e pós-crítica. Utilizaremos, como obra principal, 

“Documentos de Identidade” de Tomaz Tadeu da Silva (2002), para embasar a 

discussão sobre essas teorias. Autores que se destacaram por defender ideias 

ligadas a cada teoria serão apresentados abaixo, como Bobbitt, Tyler, Bernstein, 

Young, Althusser, Giroux, entre outros.  

 

2.2.1. Teoria tradicional 

 

Já sabemos que as teorias do currículo surgem com o aparecimento do 

currículo enquanto um objeto de estudo e análise pesquisáveis para as ciências. 

Dessa forma, de acordo com Silva: 

 

(...) A emergência do currículo como campo de estudos está estreitamente 
ligada a processos tais como a formação de um corpo de especialistas 
sobre currículo, a formação de disciplinas e departamentos universitários 
sobre currículo, a institucionalização de setores especializados sobre 
currículo na burocracia educacional do estado e o surgimento de revistas 
acadêmicas especializadas sobre currículo. (SILVA, 2002, p.21).  

 
 

Sendo assim, é viável dizer que anteriormente às teorias do currículo as 

teorias pedagógicas foram teorias que discursavam também sobre o currículo, 

porém não estavam preocupadas com o termo específico, até porque inicialmente 

essas teorias voltavam-se para as formas como se organizavam as atividades 

escolares, inclusive abordavam assuntos referentes aos conteúdos, “o que 

ensinar?”. Porém, é a partir da literatura americana que surge o termo currículo 

como um campo de estudo, por motivos já citados alhures, como a massificação da 

educação, por exemplo, que foi também resultado de uma forte onda de imigração. 

Tanto é que os teóricos propuseram-se a pensar o currículo como uma ferramenta 

de manutenção de uma identidade nacional. 
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 Ainda de acordo com Silva (2002), é nesse cenário da sociedade norte-

americana, permeado por inúmeras mudanças (inclusive mudanças na educação, 

nas quais se busca delinear quais os objetivos da educação - de massas), que 

Bobbitt, teórico americano, publica seu primeiro livro que trata sobre o currículo em 

si, em 1918. O livro intitulado de “The curriculum” tornou-se uma referência para os 

estudos sobre o currículo. 

 Como fundamento do livro de Bobbitt, as indagações sobre as finalidades da 

educação escolar são colocadas em pauta: quais são os indivíduos que queremos 

formar?; O trabalhador especializado ou o ideal seria uma educação que 

proporciona o contato com as disciplinas acadêmicas para toda a sociedade?. São 

essas questões que se preocupam com a organização escolar e o resultado desse 

processo que formam a principal discussão do livro. 

 A resposta de Bobbitt para as questões levantadas em seu livro propunha a 

transformação do sistema educacional em um sistema empresarial/fabril. Por isso, 

sua visão relativa à educação e ao currículo era extremamente conservadora. O foco 

nos resultados era primordial e, para isso, deveriam ser traçados métodos 

específicos e certeiros. Contudo, o modelo educacional que Bobbitt sugeriu estava 

baseado em um quadro de organização de uma empresa comercial, pois o que era 

vital neste sistema era a eficiência tanto dos objetivos, quantos dos métodos e 

resultados que seriam gerados. 

 Decerto a influência de Bobbitt para os estudos sobre o currículo foi 

importantíssima e de grande proporção, principalmente naquele início do século XX. 

Na linha do positivismo, essa dimensão foi gerada principalmente pelo fato de que a 

ideia desse autor permitiria à educação estabelecer-se como científica, motivo pelo 

qual não existia mais a necessidade de discutir a educação de maneira irreal, já que 

sua forma concreta seria dada pela profissão dos adultos. Logo, houve a 

necessidade da discussão sobre as habilidades e métodos que deveriam ser 

desenvolvidos na escola. As áreas específicas do conhecimento implicariam em 

uma escolha pela área de ocupação no mercado de trabalho, e, a partir disso, seria 

possível desenvolver um currículo específico para cada habilidade que se pretendia 

desenvolver.  

 A concepção que Bobbitt traz para o currículo é puramente organizacional. 

Para os estudiosos do currículo, a sua função era de selecionar as habilidades que 

gostariam de desenvolver nos sujeitos do processo educacional escolar e, para isso, 
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deveriam elaborar um currículo que objetivasse o cumprimento dessas habilidades, 

sem esquecerem-se dos métodos avaliativos. Sendo assim, o currículo adquire uma 

face totalmente burocrática, já que está preocupado com aspectos técnicos. 

 A definição de Bobbitt sobre o currículo tornou-se ainda mais eficaz e legítima 

quando Ralph Tyler publicou em 1949, também nos EUA, seu livro que trazia 

estudos sobre currículo. Nesta obra, a atenção gira em torno das indagações sobre 

o desenvolvimento e organização do currículo. O modelo de Tyler para pensar o 

currículo diz que: 

 

A organização e o desenvolvimento do currículo deve buscar responder, de 
acordo com Tyler, quatro questões básicas: ‘I. que objetivos educacionais 
deve a escola procurar atingir?; 2. que experiências educacionais podem 
ser oferecidas que tenham probabilidade de alcançar esses propósitos?; 3. 
como organizar eficientemente essas experiências educacionais?; 4. Como 
podemos ter certeza que esses objetivos estão sendo alcançados?’. 
(SILVA, 2002, p.25). 

 
 

 As questões que Tyler levanta são referentes à divisão que se faz da prática 

educacional que correspondem ao currículo, à atividade educacional e instrução e à 

avaliação. Porém, Tyler concentra a maior parte de seu livro na questão referente ao 

currículo que busca descobrir os objetivos educacionais que a escola deve 

promover. Tyler, assim como Bobbitt, insiste em demonstrar que os objetivos são 

fundamentais e devem ser nitidamente estabelecidos. A inclinação tecnicista do 

currículo torna-se mais forte no cenário americano e, consequentemente, no Brasil 

com a publicação do livro de Robert Mager intitulado de “Análise de objetivos”, na 

década de 1960,no qual o autor propõe-se a discutir os objetivos a partir de um viés 

comportamentalista.  

 Concluímos que a teoria tradicional do currículo preocupa-se basicamente 

com questões metodológicas, avaliativas e de objetivos. A partir de uma rápida 

retomada aos autores principais que marcaram essa teoria, podemos ver que o 

currículo está associado a objetivos específicos e, por isso, não há contestações 

sobre seu caráter social. O currículo é tido como dado e, então, são traçados 

métodos e avaliações para tornarem efetivas as habilidades contidas neste 

documento organizacional. Portanto, a teoria tradicional preocupa-se efetivamente 

com assuntos relacionados ao ensino e aprendizagem, à didática, ao planejamento, 

à organização, à eficiência e, principalmente, com a avaliação, metodologia e os 

objetivos.  
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2.2.2. Teoria crítica 

A teoria tradicional do currículo é fortemente demarcada pelo debate que gira 

em torno de como planejar e desenvolver os currículos. Em contraposição, a teoria 

crítica do currículo emerge para problematizar as questões que envolvem 

desigualdades sociais e como se relacionam com o contexto escolar. Dessa forma, a 

teoria crítica traz à tona a discussão entre poder e classes sociais, a partir da 

perspectiva do currículo na educação. 

 No final do século XX, principalmente durante a década de 1960, grandes 

transformações marcam a História. São muitos os fatos que culminam em mudanças 

sociais, políticas e econômicas, surgem tecnologias que alteram o processo de 

trabalho, o movimento feminista ascende, a onda de independência de colônias 

europeias ganha força, entre outros. Em meio às mudanças que ocorrem neste 

período, alguns autores defendem a ideia de que uma crise de paradigmas tenha 

sido instituída: 

 

 Nesse cenário, desestruturam-se certezas, abalam-se crenças, questionam-
se valores e saberes. A crise se propaga nos diferentes setores da atividade 
humana. Desconfia-se das explicações, das teorias e dos métodos 
tradicionalmente aceitos. (MOREIRA apud VORRARBER, 2001, p.12). 

 
 

Assim, ainda de acordo com Moreira, a crise que se instaurou no final do 

século XX trouxe desconfiança e refletiu no campo da educação, especialmente 

sobre as teorias que discutiam o currículo. Dessa forma, a teoria crítica emerge e é 

vista como a que “examina as relações entre o conhecimento escolar e a estrutura 

de poder na sociedade mais ampla” (MOREIRA, 2001, p.12).  

As teorias críticas são constituídas por vários aspectos que são peculiares de 

teóricos de diferentes países. A Inglaterra é marcada pelo surgimento da “nova 

sociologia da educação”, que se destaca através do inglês Michael Young. Já nos 

EUA o “movimento de reconceptualização” é que assinala a identidade da teoria 

crítica. Na França, autores como Althusser, Bourdieu e Passeron são o marco da 

instauração de uma sociologia que discute o Estado e a escola, assim como a 

reprodução. E aqui no Brasil, Paulo Freire é um dos autores mais relacionados a 

essa teoria, por defender uma educação popular.  
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O final da década de 1960 foi marcado pelo fim dos ideais que relacionavam o 

currículo apenas a uma concepção técnica, e logo no início da década de 1970 

surgem as abordagens sociológicas do currículo. Nos EUA, nasce então o 

movimento de reconceptualização do campo e é a partir disso que a teoria crítica 

surge para pensar o currículo. Este movimento é baseado em torno da 

 

(...) rejeição do caráter prescritivo prevalente; da certeza da não-
neutralidade das decisões curriculares; da visão de que escola e currículo 
não podem ser analisados sem referência aos contextos mais amplos que 
os envolvem; bem como da crença na importância da escola no processo 
de construção de uma sociedade mais democrática e mais justa. (MOREIRA 
apud VORRARBER, 2001, p.20). 
 

 

 O movimento de reconceptualização foi marcado pela contrariedade às ideias 

difundidas por Bobbitt e Tyler sobre o currículo. Esse movimento buscou conhecer o 

papel do currículo na reprodução das desigualdades sociais, a partir das 

perspectivas da fenomenologia e vertentes do marxismo (neo-marxismo, que se 

baseia em Gramsci e na Escola de Frankfurt, por exemplo). Mas sua preocupação 

esteve centrada muito mais em questões subjetivas, que se importavam, 

inicialmente, com a natureza social do currículo; por isso, muitos teóricos de corrente 

marxista não se uniram ao movimento de forma categórica. 

A atitude fenomenológica é compreendida por “submeter o entendimento que 

normalmente temos do mundo cotidiano a uma suspensão” (SILVA, 2002, p.39). 

Contudo, para a fenomenologia o currículo é o espaço no qual professores e alunos 

podem repensar sobre os significados do cotidiano, eliminando a ideia de que os 

fatos são dados, mas são levados a pensar que são socialmente construídos.  

O neomarxismo aparece na teoria crítica com a influência das ideias de 

Michael Apple que produz um estudo crítico do currículo. Apple opera com o 

conceito de hegemonia formulado por Gramsci e Raymond Williams para trabalhar o 

campo social como um campo em que as classes dominantes lutam para promover 

a propagação de suas ideologias para manter sua posição enquanto dominantes, de 

acordo com Silva (2002). A partir dessas e outras referências, Apple traz o currículo 

para a discussão, e, em sua concepção, o currículo mantém relação estreita com as 

estruturas sociais e econômicas. Por isso a análise é feita de forma estrutural 

(levando em conta relações econômicas e sociais) e relacional. Para Apple, o 

currículo não é neutro e, por isso a questão principal não está em descobrir qual 
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conhecimento é válido, mas, sim, em saber qual conhecimento é apontado como 

válido, o porquê de certos conhecimentos serem considerados legítimos para 

compor o currículo. Portanto, “(...) Apple colocava uma grande ênfase, em Ideologia 

e Currículo, no processo que a escola exerce na distribuição do conhecimento 

oficial.” (SILVA, 2002, p.47-48). Contudo, a escola, na visão de Apple, era encarada 

como uma produtora de conhecimento, por ser divulgado um conhecimento técnico 

especializado, sendo que a manutenção da sociedade capitalista estava atrelada à 

lógica escolar. 

Pouco mais tarde que Apple, aparece no cenário da teorização crítica do 

currículo Henry Giroux, nos EUA. Inicialmente suas análises concentram-se em 

questões relacionadas à cultura popular, como o cinema, a televisão e a música. 

Porém o debate com as questões curriculares e pedagógicas relacionam-se com a 

temática cultural. Giroux traz o conceito de resistência para sua discussão mais 

crítica do currículo e propõe uma “pedagogia da possibilidade” que consiste 

basicamente na ideia de que o currículo e a pedagogia não estão centrados apenas 

na dupla dominação-controle. E é a partir dessa ideia que o currículo deve ser 

desenvolvido. Logo, para Giroux a pedagogia e o currículo possuem significados e 

valores culturais, e, por isso constituem uma “política cultural”. Porém, é a partir da 

ideia de um currículo emancipador e libertador que Giroux traz um conceito central 

para sua teoria: intelectual transformador, nesse caso, os professores. Portanto, 

para Giroux, os professores devem participar de maneira enérgica das práticas 

críticas e questionadoras para a instauração da emancipação e libertação dos 

sujeitos envolvidos no processo educacional. Por isso, os professores são 

encarados como os “intelectuais transformadores”. 

Simultaneamente com o “movimento de reconceptualização” que surge nos 

EUA para analisar o currículo criticamente, surge na Inglaterra a chamada “nova 

sociologia da educação”. A principal crítica da “nova sociologia da educação” é 

contra a sociologia aritmética que toma o currículo como dado e aceitável e, por 

isso, não interrogava a função do currículo na lógica da reprodução de 

desigualdades. A “nova sociologia da educação” preocupa-se “com o 

processamento de pessoas e não com o processamento do conhecimento” (SILVA, 

2002, p.65). 

Um dos nomes marcantes desse movimento é o de Michael Young que 

fornece bases para uma “sociologia do currículo” através do desenvolvimento de 
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uma sociologia do conhecimento. A questão principal para Young é relativa às 

formas de organização do currículo e, “(...) consiste em analisar quais os princípios 

de estratificação e de integração que governam a organização do currículo” (SILVA, 

2002, p.68). No entanto, podemos concluir que a preocupação inicial e principal da 

“nova sociologia da educação” estava em descobrir quais fatores tornavam um 

determinado saber em conhecimento e não necessariamente preocupava-se em 

analisar qual conhecimento é verdadeiro ou falso. 

 Ainda sobre o movimento da sociologia crítica da educação, na Inglaterra, 

outro nome importantíssimo é o de Basil Bernstein. Os conceitos mais trabalhados 

por Bernstein são os de currículo que está associado aos conhecimentos legítimos, 

a pedagogia, que é a forma legítima de “transmitir” os conhecimentos, e a avaliação, 

que mostra de forma legítima se esse conhecimento foi “assimilado” corretamente. 

Bernstein ainda se preocupa com a lógica organizacional do currículo e, para isso, 

desenvolve dois termos que tratam as diferenças entre os currículos: o currículo tipo 

coleção e o currículo integrado. No currículo tipo coleção as áreas do saber são 

fortemente separadas, isoladas umas das outras e não se misturam; já o currículo 

integrado é praticamente o inverso do outro tipo, pois nele as diferenciações entre 

várias áreas do conhecimento aparecem muito menos. Bernstein traz para sua 

discussão sobre a escola a importância de operar com a sociologia para que seja 

possível identificar e perceber o dever do currículo e da pedagogia no sistema de 

reprodução social e cultural. 

No Brasil, um nome que é facilmente associado à teoria crítica do currículo é 

o de Paulo Freire, pois, embora o autor não tenha desenvolvido estudos 

característicos sobre o currículo, ele desenvolve uma teorização pedagógica. Paulo 

Freire empenha-se em desenvolver uma resposta à indagação curricular que discute 

o que deve ser ensinado e faz críticas à escola tradicional. Porém, o foco está no 

processo educacional de adultos nos países periféricos, e, com isso, o autor 

apresenta uma teorização pedagógica que se preocupa em demonstrar como deve 

ser a pedagogia e a educação. A crítica principal que Freire faz ao currículo 

materializa-se pelo conceito de “educação bancária” na qual o conhecimento é tido 

como externo ao indivíduo (por isso é “transmitido” aos alunos pelos professores). 

Dessa forma essa relação pode ser associada ao ato bancário de depósito. 

Portanto, a crítica principal funda-se em não levar em conta os sujeitos que 

participam do processo educacional, sendo, somente o professor ativo nas 
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atividades do conhecimento, enquanto o aluno exerce um papel passivo nessa 

relação. Assim o educando é tido como um indivíduo carente de informações e aí o 

currículo aparece para preencher essas “carências”.  

Além de todos os princípios sociológicos críticos de inúmeros autores que são 

identificados com a teoria crítica do currículo, outra ideia relevante surge para 

consolidar essa teoria: o currículo oculto. O currículo oculto é usado pela teoria 

crítica e tem origem na sociologia funcionalista. Nesta lógica, no campo da 

educação, muitos autores analisavam as características estruturais da sala de aula e 

perceberam que estavam presentes ensinamentos que iriam além dos conteúdos, os 

alunos aprendiam sobre a noção de tempo, como ter responsabilidade, entendiam 

que existem formas de autoridade, entre outras questões que não são delimitadas 

por um currículo escrito, mas que se encontram presentes no cotidiano da sala de 

aula. A teoria crítica tende a criticar o currículo oculto, pois ele acaba por induzir os 

alunos a comportarem-se conforme as regras da sociedade que fazem parte de uma 

espécie de código de conduta veiculado pelas classes dominantes. Dessa forma, 

crianças de classes operárias aprenderiam desde cedo a como se comportar como 

um operário, de maneira inferior, enquanto crianças pertencentes às classes 

dominantes teriam acesso na escola a uma cultura reproduzida por essas classes. 

Portanto, o currículo oculto difundiria e ajudaria ainda mais a manutenção das 

desigualdades sociais, e, por isso, a teoria crítica tenta “desocultar o currículo” 

(SILVA, 2002), para que ele perca sua “eficiência”.  

A teoria crítica é marcada por algumas fases, determinados movimentos 

específicos e inúmeros autores que a consolidaram tal como é. Além dos que foram 

citados acima, outro exemplo de teóricos que podem ser relacionados à teoria crítica 

são Althusser, Bourdieu e Passeron. Embora esses autores não tenham construído 

teorias que tratam efetivamente sobre currículo, as questões que envolvem o 

currículo podem ser encontradas em suas obras. Althusser defende a ideia de que a 

escola é um dos aparelhos que reproduzem a ideologia do Estado; logo, o currículo 

é o meio que se encontra pra legitimar essa ideologia. Já Bourdieu e Passeron 

quando desenvolvem o conceito de “Reprodução” tentam demonstrar como a escola 

participa de uma lógica reprodutora das desigualdades sociais e, com isso, o 

currículo é mais uma ferramenta que propicia essa reprodução. 
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Contudo, a teoria crítica do currículo contesta o currículo por muitos ângulos. 

Esta teoria trabalha a forma como o currículo relaciona-se com as questões de 

poder e como essa relação reflete na lógica escolar. Uma das preocupações da 

teoria crítica é demonstrar que o currículo não deixa de ser uma construção social e, 

por isso, existem as conexões entre currículo, cultura e poder. Portanto, prega a 

libertação, a emancipação e a conscientização através da maneira que demonstra 

as ideologias presentes nas ideias difundidas pelas classes dominantes e/ou Estado 

que visam à reprodução cultural e social.  

  

2.2.3. Teoria pós-crítica 

 

 A teoria pós-crítica nem sempre é reconhecida com essa denominação e 

alguns autores consideram-na como mais uma fase da teoria crítica, como é o caso 

de Moreira (2001), que divide a teoria crítica em quatro fases, sendo esta quarta 

fase aquela cujas características outros autores admitem como uma teoria pós-

crítica. Neste trabalho utilizaremos a ideia de que existe uma teoria pós-crítica. 

 O aspecto principal da teoria crítica é introduzir as questões de classe para 

debater o currículo e, assim, procurar analisar como essa problemática relaciona-se 

com a reprodução das desigualdades sociais. A teoria pós-crítica vai além dessa 

problematização que gira em torno das questões de classe e analisa o currículo e as 

conexões que existem com o multiculturalismo.  

O multiculturalismo pode ser usado para pensar as relações de poder, e, 

inclusive a questão educacional ou curricular. O debate surge nos EUA, quando se 

vê que a desigualdade da/na educação também está presente em questões de 

gênero, raça, sexualidade e outros, além das questões de classe. Por isso, ele 

propõe que o currículo deve produzir uma análise dos processos que geram a 

desigualdade e não simplesmente tomar a desigualdade como fixa. Deste modo, a 

escola deve ensinar sobre o respeito, a tolerância e uma convivência harmoniosa 

entre diferentes culturas. Em outros termos, o multiculturalismo defende a ideia de 

que o currículo é permeado por inúmeras questões, que não simplesmente as 

diferenças de classes, como as que tratam sobre sexualidade, gênero, raça/etnia, 

questões estas fundamentais para pensar o currículo e vislumbrar a igualdade. E 

isso só é possível que aconteça através de uma modificação do currículo existente.  
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Deste ponto de vista, através do movimento pós-moderno, que coloca em 

xeque os princípios do pensamento social que surgiu com o Iluminismo, a teoria 

crítica cai em desuso e emerge a teoria pós-crítica. Surge então o movimento pós-

estruturalista, que por alguns é confundido com o pós-modernismo, que se preocupa 

em teorizar sobre a linguagem e o processo de significação (SILVA, 2002). O 

estruturalismo favorece a ideia de estrutura, enquanto que uma “vertente” pós-

estruturalista do currículo debate e questiona as separações por área do 

conhecimento que acontecem no currículo. A perspectiva pós-estrutural do currículo 

importa-se em discutir as questões pares que constituem o currículo, como a relação 

entre masculino e feminino, branco e negro, heterossexualidade e 

homossexualidade, entre outras, e a forma como essas dualidades impactam o 

ensino e as reproduções sociais que permeiam o nosso cotidiano. 

A partir do movimento pós-estruturalista surgem as análises do currículo sob 

a ótica dos Estudos Culturais. Os Estudos Culturais são marcados pela disposição 

em discutir as questões que ligam identidade, cultura, significação e poder e são 

definidos por seu caráter político, isto é, não defendem teorizações que se dizem 

neutras e não as fazem. Por considerarem a cultura como um campo permeado por 

significado, esse movimento analisa o currículo também como um campo cultural no 

qual inúmeros grupos disputam a instauração e hegemonia de suas ideias. Contudo, 

os Estudos Culturais enxergam o currículo como uma construção social, assim como 

os conteúdos que o compõe.  

 A visibilidade que o movimento feminista obteve foi crucial para inserir a 

temática na discussão sobre o currículo e, até mesmo, para que o assunto sobre 

gênero também aparecesse nesse debate. O gênero está envolvido na produção de 

desigualdade, pois a sociedade é regida pelo capitalismo e, consequentemente, pelo 

patriarcado. Por isso, os currículos também são divididos por gêneros e esses 

preconceitos são encontrados em livros didáticos, através dos professores e outros 

instrumentos do contexto escolar. Vejamos: 

 

(...) Na medida em que reflete a epistemologia dominante, o currículo 
existente é também claramente masculino. Ele é a expressão da 
cosmovisão masculina. O currículo oficial valoriza a separação entre sujeito 
e conhecimento, o domínio e o controle, a racionalidade e a lógica, a ciência 
e a técnica, o individualismo e a competição. Todas essas características 
refletem as experiências e os interesses masculinos, desvalorizando, em 
troca, as estreitas conexões entre quem conhece e o que é conhecido, a 
importância das ligações pessoais, a intuição e o pensamento divergente, 
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as artes e a estética, o comunitarismo e a cooperação – características que 
estão, todas, ligadas às experiências e aos interesses das mulheres.” 
(SILVA, 2002, p.94).  

 
 

 Através dessa explicação, a teoria pós-crítica, que aborda questões de 

gênero, tenta encontrar respostas para compreender de que forma o currículo 

contribui na manutenção de uma “masculinidade superior”, como o currículo está 

ligado à formação da masculinidade e outras indagações que permeiam a discussão 

desta teoria especificamente.  

 Ao mesmo tempo em que essa discussão tornava-se comum surge, nos EUA, 

uma “pedagogia feminista”, que estava mais voltada para a academia e questionava 

as práticas pedagógicas tradicionais e, também, propôs uma pedagogia na qual o 

trabalho coletivo fosse reconhecido, tornando o ambiente de ensino-aprendizagem 

mais cooperativo. Portanto, a perspectiva pós-crítica não pode ignorar a influência 

das questões de gênero e do feminismo para pensar, discutir e elaborar o currículo. 

Ainda de acordo com Silva, “o currículo é, entre outras coisas, um artefato de 

gênero: um artefato que, ao mesmo tempo, corporifica e produz relações de gênero” 

(SILVA, 2002, p.97).  

Além das questões de gênero, a teoria pós-crítica também problematiza a 

presença dos pontos sobre raça e etnia que tocam o debate do currículo. 

Inicialmente, a teoria crítica pensava apenas em assuntos relacionados ao acesso à 

educação e ao currículo, fato que levava a pensar sobre o fracasso escolar de 

grupos étnicos “desfavorecidos”. A partir das análises pós-estruturalistas e estudos 

culturais o currículo começa a ser problematizado por possuir um viés racial. Há uma 

duplicidade ao pensar as identidades raciais e étnicas, assim resumida: por um lado 

existe uma marca construída historicamente e socialmente de categorias raciais, 

mas, por outro lado, existe o sentimento de pertencimento (étnico/racial) e sua 

importância. E é através dessa dualidade que a identidade étnico-racial torna-se um 

assunto que reflete relações de poder e saber. O currículo, enquanto um documento 

que dita conteúdos e metodologias, torna-se racial através do elo entre 

conhecimento, identidade e poder, quando narra histórias de vitória de povos 

dominantes sobre dominados e estes adquirem um caráter folclórico ou esquisito, 

como exemplo. Dessa maneira, um currículo crítico deve trazer à tona as causas 

estruturais e históricas do racismo e debatê-las, distanciando-se de um tratamento 

superficial da questão da identidade étnica e racial (SILVA, 2002).  
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Portanto, podemos concluir que a teoria pós-crítica foi além da teoria crítica 

por considerar outras questões, além da de classe, para pensar o currículo. É 

relativamente recente, sendo identificada por iniciar-se na virada dos anos 1990, 

segundo Moreira (2001), e, por isso, “uma nova feição da teoria curricular crítica se 

delineia, com a colaboração do pós-estruturalismo, dos estudos de gênero, da 

psicanálise, dos estudos ambientais, dos estudos culturais e dos estudos de raça” 

(MOREIRA, 2001, p.24). Contudo, esta teoria ainda caminha para estabelecer uma 

posição fixa dentro dos estudos sobre o currículo, principalmente por trabalhar 

questões que podem ser consideradas “vetadas”, como, por exemplo, as temáticas 

sobre gênero, raça, etnia, sexualidade, cultura, multiculturalismo, entre outras.  

Por fim, podemos concluir que o currículo é imprescindível para pensar o 

processo educacional e suas implicações nas relações que são tecidas também fora 

do espaço escolar. É impossível definir o currículo de uma única maneira, isto é, o 

currículo não pode ser delimitado através de uma única interpretação. Como 

consequência, surgiram as teorias do currículo e é a partir delas que o currículo 

pode ser examinado, analisado e questionado de diferentes formas. Se cada teoria 

acima apresentada tem uma visão específica sobre o currículo e propõe-se a 

estudá-lo de diversas maneiras, podemos analisar uma proposta curricular, 

pensando, com Goodson (1995), que estamos inventando tradição.  

No próximo capítulo apresentaremos quais foram os documentos principais 

que embasaram a elaboração do Currículo Mínimo de Sociologia do Estado do Rio 

de Janeiro e, a partir dessa apresentação, poderemos identificar o currículo como 

uma construção social fundada em documentos que norteiam a organização 

educacional no Brasil. 
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CAPÍTULO 3 

 

Contextualizando o Currículo Mínimo de Sociologia do Rio de Janeiro 

 

 

 O Currículo Mínimo de Sociologia é fruto de um processo histórico que 

consolidou a educação escolar brasileira como é hoje. Por isso, é importante pensar 

que o Currículo Mínimo nasceu em um contexto e de uma demanda específica. 

Como o objetivo do trabalho é discutir o Currículo Mínimo de Sociologia do Estado 

do Rio de Janeiro, para isso, será necessário compreender de que forma ele foi 

constituído e em quais outros documentos está apoiada sua ideia, para, então, 

pensar como ele se concretizou.  

 

 3.1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

 

 A educação escolar brasileira tornou-se um direito de todos os cidadãos 

apenas a partir da Constituição de 1934 e a responsabilidade por ela era da família e 

dos poderes públicos. Com a reforma educacional implantada por Gustavo 

Capanema, ministro da Educação e Saúde Pública, durante os anos de 1934 a 

1945, os moldes educacionais já apresentavam uma base nacional da educação. 

Com o passar dos anos o Ministério da Educação e Cultura (MEC) consolidou-se e 

até 1960 o sistema educacional era unificado, isto é, todos os estados e municípios 

deveriam seguir as mesmas orientações vindas do MEC. Então, em 1961 a primeira 

LDBEN foi aprovada e resultou numa maior autonomia dos estados e municípios, 

fato que diminuiu a centralização do MEC. Em 1971 uma nova LDBEN foi aprovada 

e, além de instituir a obrigatoriedade do ensino dos sete aos catorze anos, ainda 

assegurava a construção de um currículo comum para o primeiro e segundo grau, 

ao mesmo tempo em que deveria existir uma parcela diversificada que tratasse das 

diferenças regionais.  

 Em 1996 mais uma reforma educacional resultou em uma nova LDBEN que 

tratava da incorporação da educação infantil (creche e pré-escola), da formação 

docente que ganhou destaque na lei e de outras mudanças importantes que 

diferenciaram a LDBEN de 1996 das leis anteriores. A Lei de n⁰ 9.394/96 é datada 

de 20 de dezembro de 1996 e é responsável por estabelecer as diretrizes e bases 

da educação nacional (BRASIL, 1996). A análise dessa Lei será necessária para se 
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compreender como é configurada a educação escolar no Brasil e, principalmente, o 

ensino médio. 

 O Título I da lei em análise é relativo à Educação em geral, de acordo com a 

LDBEN (1996) a educação inclui os sistemas formativos que se dão na vida familiar, 

nas relações cotidianas entre indivíduos, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais, nas manifestações culturais e na organização da 

sociedade civil. Porém, esta Lei está preocupada em tratar da educação escolar que 

acontece, principalmente, nas instituições de ensino. Portanto, a educação está 

ligada às práticas sociais e ao mundo do trabalho, esta noção de educação é 

importante para pensar as práticas curriculares e sua composição. 

 O Título II é referente aos princípios e fins da educação nacional e institui que 

a educação, que precisa ser mantida pela família e o Estado, deve ser moldada 

pelos ideais de solidariedade humana e princípios de liberdade. Portanto, destina-se 

ao desenvolvimento do educando, sua preparação para o mercado de trabalho e o 

exercício da cidadania. Já o Título III garante que o Estado se responsabilizará pelo 

acesso gratuito e obrigatório à educação de indivíduos dos quatro aos dezessete 

anos, e isto inclui o acesso ao ensino médio.  

 Em relação aos currículos podemos perceber que, no Título IV, que trata da 

organização da educação nacional, fica instituído que a União em parceria com os 

Estados, Distrito Federal e Municípios ficam responsáveis por instituir as 

competências e diretrizes que orientarão a criação dos currículos e os conteúdos 

mínimos que o comporão, referentes a todos os níveis da educação escolar. 

Contudo, dessa maneira, uma formação nacional geral será garantida. Além disso, a 

instauração de um processo nacional avaliativo do rendimento escolar, de todos os 

níveis de ensino, deve ser proporcionada para que se possa examinar a qualidade 

de ensino e que sejam traçadas estratégias de melhoria.  

 Um dos aspectos mais importantes da LDBEN/96 para a construção deste 

trabalho está contido ainda no Título IV, no artigo 10, que fala sobre os deveres dos 

Estados. Uma das funções dos Estados na organização da educação é referente à 

elaboração e execução de políticas e planos educacionais (BRASIL, 1996) que 

devem estar de acordo com as diretrizes e os planos nacionais que tratam da 

educação. Ao mesmo tempo, o Estado deve trabalhar em conjunto com os 

municípios para que este dever seja cumprido. Por fim, o exercício da prática 

docente também está presente neste Título e são atribuídas ao professor as tarefas 
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de elaboração de planos de trabalho, participação na criação das propostas 

pedagógicas das instituições nas quais trabalham e trabalhar em conjunto com a 

escola, as famílias dos educandos, a comunidade, entre outros.  

 A LDBEN/96 divide suas orientações por níveis de ensino e cabe aqui 

ressaltar alguns pontos que tratam do ensino médio. O Título V refere-se aos níveis 

e modalidade de educação e ensino, o capítulo II trata da educação básica e na 

seção IV o ensino médio é discutido. Basicamente, o ensino médio tem por função a 

preparação para o mercado de trabalho e promover o exercício da cidadania no 

educando. É válido ressaltar que de acordo com a LDBEN/96 o ensino médio deve 

dar importância à formação ética do aluno, ao pensamento crítico e à autonomia 

intelectual, aspectos relacionados ao educando enquanto um ser humano. 

 O artigo 36 da mesma Seção citada acima traz à discussão o currículo e as 

diretrizes para compô-lo. Neste segmento a composição de um currículo disciplinar é 

bem demarcada, principalmente pela inclusão obrigatória da Sociologia e Filosofia 

em todas as séries do ensino médio (incluída pela lei n°11.684 de 2008). Mas o 

caráter disciplinar também pode ser encontrado pela instituição da obrigatoriedade 

de uma língua estrangeira no currículo. Por fim, este artigo também se preocupa em 

ressaltar a necessidade de se empregar uma metodologia própria de ensino e 

avaliação.  

 Para que possamos compreender o Currículo Mínimo de Sociologia é 

necessário compreender o caminho no qual ele se originou. A LDBEN é fundamental 

para essa análise, pois é a partir dela que a Sociologia é instituída como obrigatória 

no ensino médio e muito do que é discutido e decretado nesta Lei dialoga com o 

formato que o Currículo Mínimo de Sociologia possui atualmente. Portanto, pensar 

no processo histórico e quando a Sociologia passou a ser obrigatória é de grande 

valia para a compreensão do documento analisado neste trabalho. 

 

3.2. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S) 

 

Com a aprovação da LDBEN de 1996 surgiram os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s). Após percorrer um longo processo desde a aprovação da lei, o 

documento inicial é datado do ano de 2000 e tem o propósito de consolidar as ideias 

que serviriam como base para a construção dos currículos disciplinares. Os PCN’s 
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são divididos por áreas do conhecimento e seguidamente pelos conhecimentos 

específicos de cada disciplina. Tomaremos para análise deste trabalho os PCN’s 

que tratam das Ciências Humanas e suas Tecnologias, mais especificamente na 

parcela que abrange os conhecimentos de Sociologia, Antropologia e Política.  

 É importante conhecermos os PCN’s para que a compreensão do Currículo 

Mínimo de Sociologia-RJ torne-se mais completa, pois muitas ideias desse 

documento são difundidas no Currículo de Sociologia. Como a discussão trazida 

pelos PCN’s inicialmente é referente à trajetória das Ciências Humanas na história, a 

ideia básica tem a ver com repensar o papel das Ciências Humanas na educação 

básica. De acordo com esses parâmetros, deve haver uma síntese entre o 

humanismo, a ciência e a tecnologia, sendo que neste segmento as Ciências 

Humanas encarregam-se de produzir tecnologias ideais. Os PCN’s de Ciências 

Humanas tratam especificamente dos conhecimentos de História, Geografia, 

Sociologia e Filosofia, uma vez que são as disciplinas formais que devem constar no 

ensino médio. Porém, conhecimentos de Antropologia, Política, Direito, Economia e 

Psicologia também são destacados ao longo do documento, porque são 

considerados primordiais para a discussão dos assuntos que tocam as disciplinas 

curriculares. 

 Ao discorrer sobre a função das Ciências Humanas no ensino médio, os 

PCN’s evocam competências e habilidades que devem ser adquiridas e 

desenvolvidas pelo educando. As competências1 que os educandos devem construir 

a partir das Ciências Humanas no ensino médio são as seguintes: 

 

Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que 
constituem a identidade própria e a dos outros; Compreender a sociedade, 
sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela intervêm, como 
produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e aos 
processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de 
indivíduos; Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo 
de ocupação de espaços físicos e as relações da vida humana com a 
paisagem, em seus desdobramentos político-sociais, culturais, econômicos 
e humanos; Compreender a produção e o papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes 
grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a convivência em 

                                                           

1 
 Para Perrenoud (2000), competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma 
série de situações. Na entrevista, ela dá o seguinte exemplo: Saber votar de acordo com seus 
interesses mobiliza as capacidades de saber se informar, posicionar-se politicamente, preencher a 
cédula; e os seguintes saberes: instituições políticas, processo de eleição, candidatos, partidos, 
programas políticos, políticas democráticas etc. 
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sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição dos 
benefícios econômicos; Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a 
sociedade, a economia, as práticas sociais e culturais em condutas de 
indagação, análise, problematização e protagonismo diante de situações 
novas, problemas ou questões da vida pessoal, social, política, econômica e 
cultural; Entender os princípios das tecnologias associadas ao 
conhecimento do indivíduo, da sociedade e da cultura, entre as quais as de 
planejamento, organização, gestão e trabalho de equipe, e associá-los aos 
problemas que se propõem resolver; Entender o impacto das tecnologias 
associadas às Ciências Humanas sobre sua vida pessoal, os processos de 
produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida social; Entender a 
importância das tecnologias contemporâneas de comunicação e informação 
para planejamento, gestão, organização e fortalecimento do trabalho de 
equipe e Aplicar as tecnologias das Ciências Humanas e Sociais na escola, 
no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. (BRASIL, 2000, 
p. 11-15) 

 
 

A partir dessas competências que dizem respeito ao que se pretende com o 

ensino das Ciências Humanas no ensino médio, os conhecimentos de cada 

disciplina específica passam a ser demarcados. Sobre os conhecimentos relativos à 

Sociologia é importante ressaltar que são anunciados juntamente com 

conhecimentos de Antropologia e Política; portanto, o ensino não é somente da 

Sociologia, mas as Ciências Sociais compõem os Parâmetros Curriculares Nacionais 

quando se trata do ensino de Sociologia.  

 Duas questões importantíssimas são postas durante o texto que trata dos 

conhecimentos das Ciências Sociais, a saber: “Por que ensinar Ciências Sociais?” e 

“O que e como ensinar em Ciências Sociais?”. Fica evidente que essas duas 

questões são alusivas às teorias do currículo que têm o foco na metodologia de 

ensino, como a teoria tradicional, e os motivos e critérios que um determinado 

conteúdo ou conhecimento é selecionado para compor o currículo. Neste caso, trata-

se de uma disciplina e esse questionamento pode ser facilmente associado à teoria 

crítica do currículo. É a partir da resposta a essas questões que as ideias e 

conceitos que devem ser privilegiados no ensino das Ciências Sociais começam a 

ser delimitados pelos PCN’s.  

 Ensinar as Ciências Sociais no ensino médio tem como finalidade central, de 

acordo com os PCN’s, inserir o aluno na discussão teórica e metodológica dos 

principais conceitos da Antropologia, Sociologia e Política. As transformações 

políticas, sociais e econômicas ao longo dos séculos é o tema principal no qual se 

debruçam as Ciências Sociais, e, por isso, o educando deve ser levado à reflexão 

dos dilemas relativos a essas mudanças que duram até os dias atuais. Os três 

autores principais das Ciências Sociais, Marx, Durkheim e Weber, são citados como 
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fonte primordial para que essa reflexão aconteça, mas não como os únicos a gerar 

arcabouço teórico para a discussão que se pretende.  

 São considerados dois eixos cruciais que embasam a discussão sociológica. 

O primeiro refere-se à relação entre indivíduo e sociedade a partir das ações 

individuais que resultam em processos sociais. O segundo diz respeito ao inverso, 

ou seja, a relação entre sociedade e indivíduo que visa manter a ordem e/ou 

promover mudanças sociais. Portanto, a Sociologia assume o papel de decifrar as 

relações complexas que constituem a realidade social e, com isso, o educando deve 

adquirir uma atitude crítica e reflexiva a partir do modo de pensar sociológico.  

 Sendo assim, um dos principais objetivos da Sociologia no ensino médio está 

em fornecer instrumentos teóricos ao educando para que possa captar como se deu 

o processo pelo qual o capital tornou-se mundial, processo este que resultou das 

grandes revoluções tecnológicas e que continuam a acontecer. A discussão sobre a 

separação entre senso comum e conhecimento científico não tem grandes 

proporções nos PCN’s, ainda que seja estabelecida a necessidade de que haja essa 

diferenciação, principalmente para que a Sociologia seja admitida como uma ciência 

(em especial entre os alunos de ensino médio). 

 Quando se discute sobre o que e como ensinar em Ciências Sociais, 

inúmeros conceitos e ideias são apontados como forma de demonstrar o que é 

fundamental abordar com a Sociologia no ensino médio. Inicialmente os PCN’s vão 

dizer que a Sociologia é encarada como a ciência da sociedade e, por isso, não há 

uma unanimidade sobre os conceitos que devem ser trabalhados, porém o conceito 

de sociedade é o ponto de partida para que se possa trabalhar a Sociologia/Ciências 

Sociais em sala de aula. 

A partir do conceito de “sociedade” todos os outros temas e conceitos que a 

Sociologia deve trabalhar podem ser discutidos. Ao decorrer da discussão dos 

PCN’s, em torno dos conhecimentos que devem ser priorizados no ensino de 

Sociologia, Antropologia e Política, os conceitos e ideias que são sugeridos, de 

forma implícita, são destacados em negrito no texto.  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais não instituem um currículo específico e 

fechado, mas, dispõe-se a traçar as características e o processo pelo qual deve ser 

constituído o currículo disciplinar. Dessa forma, não existe um modelo obrigatório 

para compor o currículo. Como já foi dito alhures diversos conceitos são citados, 

neste documento, como forma de elucidar as questões pertinentes no ensino de 
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Sociologia e que são utilizadas para compreender fenômenos sociais, políticos e 

culturais.  

 Os conceitos mencionados neste documento são os seguintes: processo de 

socialização, interação social, sistemas sociais, castas, estamentos, classes sociais, 

exclusão (social, política e econômica), concentração (renda e poder), estrutura, 

normas e padrões, fatos sociais, cultura, diversidade (que se associa à prática de 

relativizar), cidadania plena, sociedades complexas, rede de relações, papeis 

sociais, identidades sociais, ideologia, indústria cultural, meios de comunicação de 

massa, alienação, conscientização, vida social, linguagem, comunicação, sentido, 

instituição social, política, relações de poder, sistemas econômicos, Estado 

(soberania, estrutura de funcionamento, sistemas de poder, formas de governo, 

regimes políticos, público/privado, centralização/descentralização do poder), 

democracia, legalidade e legitimidade do poder, direito dos cidadãos, formas de 

participação (política), movimentos sociais, poder público, cotidiano, objetivação e 

subjetivação.  

 Os conceitos acima são os que aparecem nos PCN’s como essenciais para 

serem trabalhados a partir dos conhecimentos das Ciências Sociais. Podemos 

perceber que existe uma grande preocupação em tratar de assuntos relacionados à 

estrutura social e econômica da sociedade e a questões de classe, enquanto que 

temas relativos à raça e etnia quase não aparecem, muito menos os que tocam a 

questão da sexualidade e gênero. Isso nos faz refletir sobre como o caráter dos 

PCN’s adquire uma postura mais tradicional e crítica, porque pensa em questões 

organizacionais e metodológicas e atribui às questões de classe uma importância 

fundamental para compreender as relações sociais da atualidade.  

 Embora não esteja estabelecida uma grade de conteúdos a ser seguido, os 

PCN’s destacam as habilidades e competências que o ensino das Ciências Sociais 

deve promover no educando. São divididas em representação e comunicação; 

investigação e compreensão; e contextualização sociocultural. Cada um desses 

itens (anexo 1) demonstra o que deve ser desenvolvido pela discussão sociológica e 

quais são os pontos relevantes para que seja possível a construção e o 

desenvolvimento das habilidades e competências. 

 Portanto, podemos perceber que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

servem para direcionar os conhecimentos que devem ser trabalhados por cada 

disciplina, ainda que um diálogo entre essas disciplinas é tido como possível e 
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necessário, segundo o documento. Quando se trata dos conhecimentos relativos ao 

ensino de Sociologia, que se configuram através das três grandes áreas das 

Ciências Sociais (Antropologia, Sociologia, e Política), as questões mais importantes 

referem-se ao método de ensino e quais os conceitos são primordiais nesta 

disciplina. Basicamente, em relação ao método de ensino da Sociologia, de acordo 

com os PCN’s, devem-se puxar todos os conceitos e teorias através da explicação 

de um conceito principal, a sociedade. Quanto ao conteúdo, os PCN’s demonstram 

de forma sutil quais seriam os conceitos mais importantes para serem estudados em 

sala de aula. É válido ressaltar que o PCN prevê habilidades e competências que a 

Sociologia deve promover aos alunos, mais do que simplesmente instituir uma 

seleção de conteúdos específicos.  

 

3.3. PCN+ Ensino Médio (Orientações Educacionais Complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais). 

 

 Alguns anos depois, em 2002, após o lançamento dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais que visavam elaborar um padrão para a elaboração dos 

currículos disciplinares, foram elaborados os PCN’s+, nome dado ao novo 

documento específico para o ensino médio. Os PCN’s+ são dedicados aos 

professores e a todos os responsáveis pela educação e preocupam-se em debater a 

direção do aprendizado escolar e, principalmente, ajustar a escola ao novo público 

ingressante.  

Esse novo público que frequenta o ensino médio não o encara mais apenas 

como uma preparação para a vida universitária ou como formação profissionalizante, 

mas enxerga no ensino médio a fase que conclui seus estudos. Por isso, há a 

preocupação da LDBEN/96 em instituir o ensino médio para ajudar na construção da 

cidadania do educando. Sendo assim, a discussão em torno de uma nova educação 

torna-se frequente, educação esta que pretende impulsionar competências gerais 

capazes de dialogar ou não com os conhecimentos das disciplinas que compõem o 

currículo.  

 O PCN+ traz uma linguagem diferente do PCN e, embora no PCN o diálogo 

entre as disciplinas seja sugerido, somente nos PCN’s+ que o conceito de 

interdisciplinaridade aparece, para caracterizar a relação entre as disciplinas que 

compõem o currículo e também as ciências que atravessam essas áreas específicas 
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do saber. É inegável que o conhecimento possua traços disciplinares, porém uma 

das finalidades dos PCN’s+ é aclarar que o currículo escolar deve possuir 

características interdisciplinares.   

 Os PCN’s+ têm uma preocupação específica com o projeto pedagógico 

escolar e a formação docente. Por isso, conforme o documento, o projeto 

pedagógico escolar deve ser composto pela articulação entre as áreas do 

conhecimento. Portanto, a interdisciplinaridade é valorizada neste documento e é a 

partir disso que são desenvolvidos os vínculos entre as disciplinas. Neste sentido, 

discutiremos a forma como o ensino de Sociologia é difundido neste documento. 

 Inicialmente, os PCN’s+ tratam dos conceitos estruturadores da Sociologia. A 

partir dos conceitos de “cidadania”, “trabalho” e “cultura” é que a Sociologia deve 

abordar os inúmeros temas, discussões, teorias e conceitos que abarcam a área, 

pois são esses os conceitos que embasam a discussão principal das Ciências 

Sociais. Os PCN’s+ preocupam-se em mostrar o surgimento da Sociologia como 

uma ciência e a distinção entre senso comum e o conhecimento científico veiculado 

por essa nova ciência.  

 Os PCN’s+ valem-se do esforço dos clássicos da Sociologia, Comte, Marx, 

Durkheim e Weber, em delimitar métodos e técnicas de pesquisa e também em 

definir quais são os conceitos básicos dessa ciência para legitimar a escolha pelos 

três conceitos-chave. A discussão sociológica é centrada a partir das 

transformações que aconteceram durante o século XX, tanto em âmbito político, 

social e cultural, com isso emergiram as novas teorias e conceitos que puderam dar 

conta de analisar essa nova realidade. Dessa forma, os PCN’s+ elencam três 

conceitos primordiais que a Sociologia deve trabalhar em sala de aula, a fim de que 

o estudante possa assimilar de maneira mais complexa as relações sociais, a 

relação entre o indivíduo e as transformações na sociedade. Vejamos melhor como 

esses conceitos são discutidos nos PCN’s+. 

O primeiro conceito que é citado nos PCN’s+ de Sociologia como essencial 

para o ensino é o de “cidadania”, assim definido: 

 

Um dos conceitos estruturadores da Sociologia atual é o de cidadania. Para 
a elaboração desse conceito é fundamental uma pesquisa que considere as 
relações entre indivíduo e sociedade; as instituições sociais e o processo de 
socialização; a definição de sistemas sociais; a importância da participação 
política de indivíduos e grupos; os sistemas de poder os regimes políticos; 
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as formas do Estado; a democracia; os direitos dos cidadãos; os 
movimentos sociais, entre outros princípios. (BRASIL, 2002, p.88) 
 
 

Sendo assim, este conceito é muito vasto e permite a comunicação com 

conceitos que são articulados também em outras áreas como a Psicologia, a Política 

e o Direito. Daí surge outro conceito, porque a partir da participação política do 

cidadão e dos grupos nas sociedades consideradas complexas, aparece a 

importância da questão social e econômica, que está ligada diretamente ao trabalho. 

Por isso, o conceito de “trabalho” tende ao conhecimento de outros como: 

 

Os fundamentos econômicos da sociedade; os modos de produção; a 
produção e o consumo; a mercadoria; o capital; a exploração e o lucro; as 
desigualdades sociais; a estratificação social; as classes sociais; o 
desenvolvimento e a pobreza; a tecnologia; o emprego e o desemprego; os 
países ricos e os países pobres; a globalização etc., constituem alguns dos 
conceitos associados ao trabalho. (BRASIL, 2002, p.88). 

 
 

Dessa forma, o conceito de “trabalho” é primordial para que a Sociologia seja 

ensinada no ensino médio e pode originar a discussão de muitos outros temas. 

Aliás, subsequente ao conceito de trabalho humano é que outro conceito 

fundamental é sugerido, o de “cultura”. Segundo os PCN’s+: 

 

O conceito de cultura lembra identidade cultural; diversidades culturais; 
ideologia e alienação; indústria cultural e meios de comunicação de massa; 
cultura popular e cultura erudita; tradição e renovação cultural; 
contracultura; cultura e educação etc.” (BRASIL, 2002, p.88) 
 
 

Logo, cultura é um dos conceitos que possibilita uma análise do cotidiano a 

partir de inúmeras atividades que podem ser desenvolvidas no ambiente escolar. 

Podemos perceber que as indicações que os PCN+ mostram com este conceito 

indicam ideias que podem ser apenas relacionadas. Cabe a observação que eles 

não trabalham com autores ou teorias específicas, assim como o outro documento 

que já foi apresentado.  

Esses três conceitos-chave são tidos como fundamentais para o ensino da 

Sociologia, porque desencadeiam discussões que tocam as três áreas das Ciências 

Sociais, Antropologia, Sociologia e Política, além de poderem ser discutidos sob a 

ótica do Direito, da Psicologia e da Economia. Além do mais, potencialmente, a partir 

desses conceitos o aluno é levado a pensar sua realidade social, fato que pode 

promover pequenas e/ou grandes revoluções sociais. E, por fim, esses conceitos 
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também podem ser articulados com conceitos de outras disciplinas que compõem o 

currículo, provocando assim o debate interdisciplinar que se pretende com a 

publicação dos PCN’s+. 

Os PCN’s+ têm uma preocupação a mais com as competências específicas 

da Sociologia. Enquanto os PCN’s indicam quais devem ser as competências e 

habilidades que a Sociologia deve promover nos alunos, os PCN’s+ tomam essas 

competências e esclarecem e interpretam essas “recomendações”. 

 O primeiro tema sobre as competências específicas da Sociologia diz respeito 

à representação e comunicação. Aqui o objetivo principal é iniciar o estudante na 

discussão sociológica, esclarecer a diferença entre senso comum e conhecimento 

científico, e, principalmente, demarcar a Sociologia enquanto ciência. Os PCN’s+ 

também estabelecem alguns caminhos metodológicos para o professor discutir essa 

questão em sala de aula, como, por exemplo, pedir aos alunos que tragam textos 

jornalísticos e/ou artigos para serem analisados de acordo com seu caráter 

científico. Segundo o documento, o educando compreenderá de maneira palpável a 

diferença entre os tipos de conhecimento que são veiculados, tanto por uma ciência, 

quanto por materiais midiáticos. Vale ressaltar, que, sobre esse tema, o mais 

pertinente é fazer com o que o aluno seja capaz de fazer as análises sociais a partir 

dos conhecimentos da Sociologia e que essas análises possam interferir em seu 

cotidiano, tornando-o um agente de mudança social.  

O segundo campo é relacionado à investigação e compreensão. Sobre este 

tema, os conhecimentos da Antropologia estão presentes, quando se discute o 

conceito de cultura e diversidade cultural, sendo o objetivo despertar no aluno uma 

análise crítica da sociedade e, de acordo com os PCN’s+, o respeito às diversidades 

culturais. Aqui, sugere-se ao professor trabalhar com técnicas de investigação 

científica, principalmente com pesquisas que tratem do cotidiano dos alunos. 

Simultaneamente, a discussão sobre cultura popular e cultura erudita, indústria 

cultural, está inserida neste tópico e o professor deve trabalhar com a produção dos 

alunos, como a confecção de cartazes, elaboração de exposições, apresentações 

orais, mostras fotográficas, entre outras metodologias que permitam que o aluno 

produza com criatividade.  

 O terceiro e último campo que trata das competências específicas da 

Sociologia refere-se à contextualização sociocultural. Neste tópico as discussões 

sobre o mundo do trabalho, a estruturação em classes sociais e questões de renda e 
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poder são debatidas e as contribuições do Direito, da Política e Economia são 

utilizadas para fundamentar ainda mais os conteúdos trabalhados. O apogeu desta 

discussão é que os alunos possam participar de ações cidadãs, seja dentro ou fora 

do ambiente escolar. Sendo assim, o trabalho do professor de Sociologia deve aliar 

as investigações científicas às questões do cotidiano dos alunos.   

Contudo, os PCN’s+ instituem uma metodologia que foge da tradicional 

(trabalhos escritos), a partir de pesquisas feitas pelos próprios alunos, seminários, 

mostras fotográficas, apresentações teatrais, mostras de músicas. Por fim, 

elaborações de textos devem ser utilizadas como formas avaliativas de todo 

processo de ensino-aprendizagem.  

 Os PCN’s+ desenvolvem sugestões de articulação entre as competências 

específicas da Sociologia e os temas propostos por cada uma delas. Inicialmente, a 

diferença entre conhecimento científico e senso comum deve ser bem demarcada, e, 

a partir disso, os conceitos de “cidadania”, “trabalho” e “cultura” podem ser 

ensinados. De acordo com a proposta de cada competência específica, inúmeros 

conceitos podem ser utilizados, e é importante ressaltar que as metodologias 

também são delimitadas ao professor. Geralmente, recomenda-se que fujam das 

metodologias tradicionais e propõem ao aluno uma maior participação a partir do 

desenvolvimento de pesquisas e da maneira como serão apresentadas.  

Vale destacar que os PCN’s+ preocupam-se com o debate interdisciplinar e 

propõem esse diálogo de acordo com os conceitos que evocam como os principais 

da Sociologia. Diferentemente dos PCN’s, que desenvolvem a ideia de que todos os 

temas e conceitos da Sociologia podem ser trabalhados a partir do conceito de 

sociedade, os PCN’s+ propõem a utilização de três conceitos-chave (cidadania, 

cultura e trabalho) para trabalhar a Sociologia dentro de sala de aula.  

Questões metodológicas também são levadas em consideração neste 

documento. Ainda que as alternativas sejam para que o professor rompa com a 

metodologia tradicional de aula, percebemos que esse debate não foi deixado de 

lado. Em compensação, embora conceitos e temas sejam sugeridos, ainda não 

existe um modelo fechado e obrigatório a ser seguido de forma comum. Por isso, 

sugerem organizações por eixos temáticos em Sociologia, através dos conceitos-

chave, em vez de determinarem conteúdos específicos. Essas sugestões têm o 

intuito de facilitar a organização de planos de curso e de aula de professores e a 

elaboração das propostas pedagógicas de cada escola. O ideal é que o professor 
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consiga trabalhar cada eixo temático e que demonstre como essas temáticas 

relacionam-se entre si (Anexo três traz a proposta dos PCN’s+).  

 

 3.4. Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCN’s) 

 

Após os Parâmetros Curriculares Nacionais e modificações deste documento 

serem lançadas, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCN’s) foi mais 

um documento que tratou da educação e serviu para conduzir a elaboração de 

currículos disciplinares em todo o país. As OCN’s surgiram de um diálogo entre 

professores e alunos, além das equipes que compunham os Sistemas Estaduais de 

Educação.  

Este documento é mais recente e foi lançado no ano de 2006. Sua discussão 

teórica funda-se nos novos moldes que o ensino médio possui desde a implantação 

da LDBEN/96, que institui que o ensino médio deva ser o espaço que promova a 

formação da autonomia intelectual do aluno, o exercício da cidadania, 

simultaneamente com a preparação para o trabalho. Além disso, as OCN’s 

preocupam-se com a organização curricular que, segundo a LDBEN/96, deve 

proporcionar ao sistema educacional uma base curricular comum (com ajustes às 

especificidades regionais), a organização orgânica do currículo (que deve superar a 

divisão em disciplinas que monopolizem o currículo), a presença da 

interdisciplinaridade, a participação dos professores na elaboração das propostas 

pedagógicas das instituições em que trabalham. Essas propostas pedagógicas 

devem ser desenvolvidas de acordo com as normas comuns.  

 As Orientações Curriculares para o Ensino Médio são enviadas aos 

professores para que reflitam sobre sua prática docente e as disciplinas que 

trabalham com os discentes. É importante ressaltar que o debate em torno do 

currículo neste documento é bastante frequente, porém, o currículo adquire a forma 

de um apanhado de conteúdos que devem ser ensinados e como deverá acontecer 

esse processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, é notável uma perspectiva 

tradicional do currículo. Certamente, aqui será analisada a parcela das OCN’s que 

tratam dos conhecimentos de Sociologia que devem ser vinculados ao ensino 

médio.  

 Ao introduzir os conhecimentos de Sociologia para o ensino médio, as OCN’s 

trazem um debate importante que trata da entrada da Sociologia nos currículos 
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como uma disciplina obrigatória.  Lá aparece que a proposta de incluir a Sociologia 

como disciplina do currículo oficial surge em 1780, quando Rui Barbosa sugere que 

a disciplina de Direito Natural deveria ser substituída por Sociologia, e, embora o 

parecer não tenha sido votado, a ideia ganhou repercussão com o tempo.  

 A Sociologia tornou-se obrigatória na educação secundária, em 1890, com 

Benjamim Constant no contexto da Reforma da Educação Secundária. Porém, por 

motivos externos, a Reforma não foi levada a frente e mais uma vez a Sociologia 

não garante seu espaço sólido no currículo. Mesmo com essa inconstância, a 

proposta de a Sociologia compor o currículo de maneira efetiva não se ocultou. Aos 

poucos a Sociologia ganhava espaço nos currículos da escola secundária e de 

cursos superiores. Nas primeiras décadas do século XX, a Sociologia ganha espaço 

nos currículos das escolas normais que se ligava ao contexto social em que se dá a 

educação, de acordo com as OCN’s (2006). 

 A Sociologia consolida-se nos currículos da escola secundária, normal ou 

preparatória, entre os anos de 1925 e 1942, com as Reformas Rocha Vaz e de 

Francisco Campos. Porém, a partir de 1942 a Sociologia torna-se intermitente no 

ensino secundário, é mais comum que aparecesse de forma mais constante nos 

cursos normais, enquanto que no ensino secundário científico sua presença já não 

era permanente.  

 A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDBEN (Lei n° 4.034/61) 

institui a Sociologia como disciplina facultativa ou optativa e a lei posterior (Lei 

n°5.692/71) reforça esse caráter facultativo da Sociologia, sendo que em cursos 

profissionalizantes a presença era mais frequente, o que parece dizer que seu 

aparecimento estava relacionado a uma formação técnica, principalmente à 

formação docente.  

Já em 1982, após o Brasil ter passado por uma crise econômica e iniciado o 

período conhecido como “a escola das incertezas” (Canário, 2005)2 quando a 

formação de muitos técnicos não equivale ao que o mercado consegue suportar, o 

governo provoca uma lenta e gradual abertura da legislação educacional e abre a 

possibilidade de currículos diversificados. Com isso, a Secretaria de Educação do 

                                                           

2 .  A escola como uma instituição moderna divide-se em três períodos, segundo este autor, 
sendo que o último refere-se à chamada “escola das incertezas”, a partir dos anos de 1970, quando a 
escola passa a ser vista como geradora de injustiças e formadora de um exército de desempregados 
(CANÁRIO, 2005).  
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Estado de São Paulo começou a recomendar a inclusão da Sociologia e demais 

disciplinas no currículo escolar. Com pouco mais de uma década desse 

acontecimento, a Sociologia começa a ganhar espaço nos currículos, tornando-se 

uma disciplina obrigatória e consolidando-se na composição do currículo escolar 

dividido por disciplinas.  

Como já sabemos, somente com a LDBEN/96 que a Sociologia apareceu no 

currículo do ensino médio, porém por algumas interpretações equivocadas a 

Sociologia foi trabalhada inúmeras vezes como conteúdo interdisciplinar, já que 

constava que o educando deveria desenvolver o domínio de conhecimentos da 

Sociologia. Sendo assim, em 2008 a Sociologia foi incluída como disciplina 

obrigatória em todas as séries do ensino médio, pela Lei n° 11.684, de 2008.  

Todo esse debate sobre a presença intermitente da Sociologia nos currículos 

do ensino médio é importante para pensar a posição que a disciplina ocupa entre os 

discentes e docentes. As OCN’s tratam a presença da Sociologia como um:  

 

(...) espaço de realização das Ciências Sociais na escola média, pode 
oferecer ao aluno, além de informações próprias do campo dessas ciências, 
resultados das pesquisas as mais diversas, que acabam modificando as 
concepções de mundo, a economia, a sociedade e o outro, isto é, o 
diferente – de outra cultura, “tribo”, país, etc. Traz também modos de pensar 
(Max Weber, 1983) ou a reconstrução e desconstrução de modos de 
pensar. É possível, observando as teorias sociológicas, compreender os 
elementos da argumentação – lógicos e empíricos – que justificam um 
modo de ser de uma sociedade, classe, grupo social e mesmo comunidade. 
(BRASIL, 2006, p.105) 
 

 

Sendo assim, a Sociologia, de acordo com as OCN’s (2006) tem como papel 

fundamental provocar a desnaturalização dos fenômenos sociais. Outro objetivo 

principal da Sociologia, mas que engloba toda a área das Ciências Humanas está 

relacionado ao estranhamento que deve provocar nos alunos ao analisarem os 

fenômenos sociais. Ao longo do texto das Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio, esses dois objetivos da Sociologia ganham exemplos que servem para 

despertar no professor ideias que podem ser trabalhadas em sala de aula, ou, 

simplesmente, como poderá transpor esse objetivo da Sociologia que é 

desnaturalizador e que provoca estranhamento na temática de suas aulas. A 

Sociologia, enquanto disciplina do ensino médio, deve ser trabalhada por meio de 
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recortes e traduções, isto é, adequar as discussões científicas da Sociologia ao 

cotidiano e contexto do ensino médio, segundo as OCN’s (2006). 

De acordo com as OCN’s (2006), a presença da Sociologia no ensino médio é 

respaldada por inúmeras questões. Porém, são duas as razões principais para que 

esta disciplina componha o currículo do ensino médio, são essas: 1) formação do 

aluno enquanto cidadão; e 2) tomar a escola como uma instituição social e pensá-la 

a partir dos conhecimentos sociológicos que compõem o programa do curso. 

Portanto, segundo as OCN’s, “(...) a presença da Sociologia na escola não se limita 

à garantia da diversidade curricular – como se chegou a chamar, enriquecimento 

pedagógico –, senão a uma postura política da comunidade escolar” (BRASIL, 2006. 

p.115). 

Quanto à Sociologia no ensino médio, as OCN’s (2006) relatam que ainda 

não há uma concordância em relação ao conjunto mínimo de conteúdos que devem 

ser veiculados pela Sociologia. É fato que isso se deve à intermitência da Sociologia 

na grade curricular do ensino médio. Em contrapartida, a ausência de conteúdos 

delimitados pode favorecer a liberdade do professor em sala de aula, diferentemente 

de outras disciplinas. Porém, essa liberdade pode transformar-se em indecisão e 

dificuldade para delimitar os conteúdos a serem trabalhados.  

Sobre os pressupostos metodológicos que são reconhecidos pelas OCN’s 

(2006), os recortes são necessários para trabalhar a disciplina no ensino médio, 

como já foi dito anteriormente. Por isso, são instituídos três recortes fundamentais 

que dariam conta de praticar o ensino de Sociologia no ensino médio, são esses: 

conceitos, temas e teorias. Portanto, de acordo com as OCN’s (2006): 

 

(...) Entende-se também que esses recortes se referem às três dimensões 
necessárias a que deve atender o ensino de Sociologia: uma explicativa ou 
compreensiva – teorias; uma linguística ou discursiva – conceitos; e uma 
empírica ou concreta – temas. (BRASIL, 2006. p.117). 

 

 Para utilizar os conceitos da Sociologia, é necessário que o docente tenha o 

domínio de cada um deles e que faça a ligação com as teorias, além de ser 

primordial identificá-los com os temas, que são os casos concretos. É fundamental 

que os conceitos sejam contextualizados, a partir de uma perspectiva histórica, para 

que os alunos possam operar com eles de acordo com o momento histórico que se 

encaixa. Um ponto positivo de se trabalhar com conceitos no ensino médio é 

proporcionar ao aluno o entendimento e a compreensão da linguagem científica. 
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Contudo, o professor deve ter cuidado ao trabalhar conceitos, pois o mesmo 

conceito adquire significações variadas em momentos históricos diferentes e, 

também, pela ótica de diversos autores. Porém, essa diferenciação demonstra ao 

aluno a multiplicidade de interpretações que as Ciências Humanas desenvolvem. 

 A escolha em trabalhar pelo recorte dos temas está relacionada com a ideia 

de partir de uma realidade concreta e, com isso, fazer com que seja possível a 

articulação entre os conceitos e as teorias. O benefício em partir de temas para 

desenvolver conceitos e teorias sociológicas é tido pela capacidade de situar o aluno 

dentro da disciplina. O fato de os temas, poderem ser escolhidos de acordo com a 

realidade social do momento (temas atuais) permite ao aluno localizar-se na 

disciplina, sem que se perca entre conceitos e teorias que transmitam a ideia de que 

são desnecessários para a vida pessoal e social dos indivíduos envolvidos nesse 

processo. Por outro lado, a escolha por trabalhar temas exige do professor que se 

mantenha a todo tempo atualizado sobre o que acontece no universo dos alunos e 

que pode ser utilizado para discutir a Sociologia. Além disso, pressupõe que esse 

professor deve manter sua leitura crítica sobre os fenômenos sociais sempre em dia 

e, também, a fundamentação teórica para trabalhar temas é essencial.  

Em contrapartida, nem sempre a formação docente leva em conta esses 

aspectos, ou seja, não dá importância ao conhecimento dos alunos e ao contexto 

em que vivem. Quando o professor assume uma turma, o hábito de atualizar-se 

sobre o cotidiano dos alunos e trabalhar a partir dessas questões os conteúdos da 

Sociologia é raro. Além do mais, a leitura crítica do mundo, por parte dos 

professores, nem sempre aparece na discussão das aulas.  

Já a escolha em trabalhar as teorias implica a compreensão de cada uma 

delas de acordo com o contexto do seu aparecimento e como foram desenvolvidas. 

Por isso as teorias sociológicas tornam-se “modelos explicativos”, segundo as 

OCN’s (2006). Ao escolher trabalhar a partir da perspectiva de teorias, o professor 

deve praticar a mediação didática ao renovar e adaptar a linguagem das teorias para 

o contexto do aluno, sem perder a formalidade dos autores. Mais uma vez, a relação 

entre conceitos e temas é importantíssima para fundamentar a compreensão dos 

alunos para com os conhecimentos sociológicos. Vale ressaltar que a opção em 

partir das teorias demonstra ao aluno como o mesmo fenômeno social pode ser 

interpretado de diferentes maneiras, isto é, pode ser analisado por diversas teorias. 

No entanto, deve haver cuidado ao optar trabalhar a partir das teorias para que elas 
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não sejam reproduzidas como são veiculadas pela academia, o que quer dizer que é 

fundamental que o professor pratique a mediação didática, que:  

 

(...) não deve, portanto, ser interpretada como um mal necessário ou como 
um defeito a ser suplantado. A didatização não é meramente um processo 
de vulgarização ou adaptação de um conhecimento produzido em outras 
instâncias (universalidades e centros de pesquisa). Cabe à escola o papel 
de tornar acessível um conhecimento para que possa ser transmitido. 
Contudo, isso não lhe confere a característica de instância meramente 
reprodutora de conhecimentos. O trabalho de didatização acaba por 
implicar, necessariamente, uma atividade de produção original. (LOPES, 
1999, p.218).  

 

Por fim, as OCN’s destacam que é ideal trabalhar os três recortes juntos e 

com o mesmo destaque. Independente do ponto de partida (conceito, tema ou 

teoria), o professor deve ter o domínio sobre os conteúdos que serão abordados a 

partir dos temas, além de possuir os conhecimentos teóricos e conceituais. Ademais, 

as OCN’s (2006) ressaltam a importância de trabalhar com a pesquisa sociológica 

no ensino médio, sendo que essa investigação deve estar presente nos três recortes 

abordados. Porque, ao partir de conceitos, temas ou teorias, a investigação científica 

pode auxiliar o aluno a compreender os fenômenos sociais sob a ótica sociológica.  

Além de propor a pesquisa científica como essencial no processo de ensino-

aprendizagem da Sociologia no ensino médio, as OCN’s destacam algumas práticas 

de ensino e recursos didáticos que devem e/ou podem ser usados nas aulas desta 

disciplina. De acordo com o documento, essas práticas e recursos podem ser as 

aulas expositivas, apresentação de seminários, excursões, visita a museus e/ou 

parques ecológicos, leituras e análises de textos, a ida ao cinema e/ou assistir a 

DVD e TV, o uso da fotografia, charges, cartuns e tiras. Todos esses recursos e 

práticas são tidos como formas de levar a Sociologia ao ensino médio e, a partir 

deles, os recortes devem ser abordados.  

Por fim, vale ressaltar que as OCN’s não estão preocupadas em estabelecer 

um conjunto de conteúdos pelos quais a Sociologia deve se apropriar para discutir 

no ensino médio. Mas, o mais importante aqui, é propor uma metodologia de 

trabalho que se conceitua por recortes específicos e, com isso, propõe práticas de 

ensino e recursos didáticos que podem ser utilizados pelo professor nas aulas desta 

disciplina. O debate não deixa de se apresentar de maneira tradicional, pois se 

preocupa em estabelecer uma generalidade na forma como a Sociologia deve ser 

trabalhada em sala de aula, já que devido a sua inconstância no currículo do ensino 
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médio há desinteresse em pesquisar a Sociologia neste nível de ensino. Por outro 

lado, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio afirmam que: 

 

(...) Tudo isso deve ser entendido como uma tentativa de superar propostas 
rígidas e sempre falhas, mas também propostas abertas em excesso, que 
se mostram inócuas por não conseguirem apresentar sequer uma 
orientação mínima para os professores, muitos em início de carreira e, 
portanto, sem experiência em que estribem suas escolhas; outros que, 
apesar da experiência, querem superar a tendência à rotinizaçãoou ao 
modismo, duas graves doenças das práticas escolares. (BRASIL, 2006. 
p.131). 

 

Deste modo, podemos perceber que a partir da LDBEN/96 inúmeros 

documentos que tratam da Sociologia no ensino médio surgiram para orientar e 

traçar parâmetros na construção de um currículo e na metodologia que deveria ser 

empregada por essa disciplina. Dessa forma, muito se falou sobre os conceitos 

básicos que a Sociologia deve abordar e, com isso, outros conceitos poderiam 

reforçar o debate desta disciplina, além de promover a interdisciplinaridade, ao 

evocar conceitos que também são trabalhados por outras disciplinas, que podem 

não constar no currículo escolar obrigatório, e buscar a contextualização destes 

conceitos e a forma como podem se complementar através de outras disciplinas 

escolares que estão presentes no currículo escolar.  

A partir das discussões que são levantadas nestes documentos o Currículo 

Mínimo de Sociologia-RJ originou-se. Esse debate foi essencial para que 

entendamos o currículo como consequência dessas discussões mais amplas, que se 

dão a nível nacional. Então, o Currículo de Sociologia será analisado como fruto 

desse processo. O modo será desnaturalizá-lo já que ele não é dado, e, sim, 

construído socialmente. Deste modo perceberemos como os vieses teóricos 

apresentam-se neste documento.  
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Capítulo 4 

O Currículo Mínimo de Sociologia e as teorias do currículo 

 

 

  Além das questões que iniciaram a discussão sobre o currículo, que versam 

sobre metodologia, avaliação e aspectos técnicos em geral, novas ideias e 

percepções surgiram com o tempo. Essas noções constituem uma tradição crítica ao 

pensar o currículo como uma construção social, pois discute elementos conceituais 

da construção do mesmo e baseia essa discussão em questões sociológicas, 

políticas e epistemológicas que se preocupam em compreender o porquê do 

conhecimento escolar ser organizado de forma tal (MOREIRA e SILVA, 1995). 

 Dessa maneira, o currículo é encarado como um produto social e cultural e é 

a partir dessa ideia que analisaremos o Currículo Mínimo de Sociologia do Estado 

do Rio de Janeiro. Sabemos que ele é fruto de uma série de documentos que 

orientam o ensino da Sociologia no ensino médio, documentos estes que também 

sofreram com os desígnios do meio social e cultural no qual foram elaborados. 

Portanto, não podemos pensar no currículo como um documento neutro e livre de 

interesses, uma vez que, como defende a teoria crítica do currículo, o currículo é 

organizado por um grupo que detém certo poder e organiza este documento de 

acordo com o que é relevante para esse grupo: 

 

(...) O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 
desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em 
relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e 
interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais 
particulares. O currículo não é um elemento transcendente e atemporal – 
ele tem uma história vinculada a formas específicas e contingentes de 
organização da sociedade e educação. (MOREIRA e SILVA, 1995, p.8). 
 
 

Portanto, por mais que o Currículo Mínimo de Sociologia tenha sido elaborado 

por uma equipe técnica específica, os objetivos e a forma como foi estruturado não 

são atribuídos totalmente à vontade desse grupo. Como já foi discutido, o currículo 

disciplinar é orientado por determinados documentos que estabelecem a maneira 

como deve ser elaborado. Todas essas “regras” também estão situadas em um 

determinado momento histórico que implica na maneira em que a sociedade 

organiza-se e, consequentemente, a forma que estrutura o sistema de ensino.  

 É importante que a teoria tradicional não saia do debate de análise do 

Currículo Mínimo de Sociologia, já que ela visa a eficácia do currículo a partir da 
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metodologia utilizada no processo de ensino-aprendizagem, as características da 

avaliação que são empregadas pela disciplina e, querendo ou não, a presença do 

currículo como uma forma de administrar socialmente os indivíduos. Esses pontos 

são fundamentais para pensarmos em como a teoria tradicional materializa-se no 

documento agora estudado. 

 Embora a discussão tradicional sobre o currículo já tenha sido superada, no 

sentido de tornar-se obsoleta em relação às outras, seus aspectos são importantes 

para conferir rigor ao currículo que se institui. As vertentes críticas e pós-críticas 

preocupam-se em estudar o currículo através das questões de classes, gênero e 

raça, por exemplo, para dar conta de explicar as reproduções das desigualdades 

sociais. Esses dois aspectos devem se aliar para que o Currículo Mínimo de 

Sociologia seja debatido, a tecnicidade e o aspecto social e humano são 

fundamentais para compreender um Currículo Mínimo de uma disciplina que por si 

só já é contestadora.  

 Goodson (1995) traz a discussão que Michael Young elaborou para debater a 

diferença entre o que se chama de “currículo como fato” e “currículo como prática”. 

De acordo com essa diferenciação, o “currículo como fato” é instituído como o que 

se estabelece de maneira intelectual e acaba por tornar-se passado, enquanto o 

“currículo como prática” volta-se para o presente e, como o nome sugere, faz 

menção às práticas curriculares que ocorrem em sala de aula. Logo, o “currículo 

como fato” está estreitamente ligado ao que é o currículo escrito, instituído e 

denominado; por isso, não necessariamente, o currículo escrito determina o que 

acontecerá cotidianamente na sala de aula. 

 Neste trabalho o que está sendo analisado é o currículo escrito, isto é, o 

Currículo Mínimo de Sociologia. As discussões sobre a prática da sala de aula ou as 

atividades que marcam essa prática são reconhecidamente importantes, porém o 

debate sobre os padrões que orientam as práticas dão o tom para que a discussão 

siga. Neste sentido, o currículo escrito deve ser pensado e repensado, além da 

forma como se organiza a educação, dividido em matérias escolares. Por isso, de 

acordo com Goodson (1995): 

 

O currículo escrito não passa de um testemunho visível, público e sujeito a 
mudanças, uma lógica que se escolhe para, mediante sua retórica, legitimar 
uma escolarização. Como tal, o currículo escrito promulga e justifica 
determinadas intenções básicas de escolarização, à medida que vão sendo 
operacionalizadas em estruturas e instituições. Tomemos esta convenção 
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comum, que é a matéria escolar, num currículo pré-ativo: enquanto o 
currículo escrito estabelece a lógica e a retórica da matéria, o que aparece é 
apenas o aspecto tangível, abrangendo padronização de recursos, meios 
financeiros, exames, iniciativas correlatas e interesses de carreira. (...) Em 
síntese, o currículo escrito nos proporciona um testemunho, uma fonte 
documental, um mapa do terreno sujeito a modificações; constitui também 
um dos melhores roteiros oficiais para a estrutura institucionalizada da 
escolarização. (GOODSON, 1995, p.21). 

 

Já falamos como a forma como o currículo é confeccionado está intimamente 

ligada a um determinado conjunto de interesses. E, ao problematizar a constituição 

deste currículo, inúmeros elementos surgem para que a compreensão deste “jogo de 

interesses” torne-se mais clara. Por isso, o currículo escrito é um documento público 

que legitima um apanhado de conteúdos, ou conhecimentos selecionados, como os 

primordiais em um processo de escolarização. 

A divisão em matérias escolares já é um elemento que pode ser utilizado para 

pensar a forma que se organiza a educação. A partir dessa divisão, os currículos 

são constituídos de acordo com cada matéria que será veiculada no ensino 

fundamental e/ou médio, embora existam muitos documentos oficiais que se 

dispõem a guiar a execução das matérias em sala de aula. Cabe aos currículos 

mínimos de cada disciplina instituir quais serão os conteúdos trabalhados, como 

serão divididos por séries e bimestres.  

Aqui apresentaremos o Currículo Mínimo de Sociologia do Estado do Rio de 

Janeiro e, posteriormente, analisá-lo-emos à luz das teorias do currículo.  

 

4.1. O Currículo Mínimo de Sociologia do Rio de Janeiro 

 

 Diferentemente dos outros documentos já discutidos neste trabalho, o 

Currículo Mínimo de Sociologia é um documento sucinto e que foge de grandes 

discussões sobre o papel da Sociologia no ensino médio ou das metodologias que 

devem ser adotadas pelos professores.  

 O Currículo Mínimo é oferecido como um instrumento da Secretaria de Estado 

de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) que sirva aos professores para auxiliar a 

construção de planos de aula e planos de curso. Sendo assim:  

[O Currículo Mínimo] serve como referência a todas as nossas escolas, 
apresentando as competências e habilidades básicas que devem estar 
contidas nos planos de curso e nas aulas. Sua finalidade é orientar, de 
forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-
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aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre. (RIO DE 
JANEIRO, 2012. p.2). 
 
 

 O objetivo de instaurar um currículo mínimo é consolidar uma base curricular 

comum dentro do estado. Porém, de acordo com os preceitos da SEEDUC, este 

currículo mínimo deveria ser capaz de relacionar seus conhecimentos selecionados 

às avaliações nacionais e estaduais comuns, além de estabelecer uma “natureza” 

comum dos conhecimentos que foram selecionados, porque também foram 

determinados por documentos anteriores ao Currículo.  

 É de fundamental importância tomar o Currículo Mínimo como um “pontapé”, 

algo que inicia apenas, mas que não estabelece os pormenores do cotidiano dentro 

da sala de aula. O Currículo Mínimo admite as diferenças sociais e culturais que 

permeiam o cotidiano de cada escola e essas determinações serão utilizadas para 

iniciar o estudo da Sociologia. Portanto, o Currículo Mínimo serve para nortear a 

elaboração de planos de curso e aulas, estabelece um conteúdo inicial e primordial 

que deve ser trabalhado, como um ponto de partida, como o próprio documento 

sugere ao mesmo tempo em que admite a multiplicidade que se dá na rede de 

ensino. 

 O Currículo Mínimo assume o discurso da LDBEN/96, ao tomar para si a ideia 

de formar indivíduos que exerçam a cidadania. Entretanto não deixa de vincular a 

ideia da sua composição à preparação para o trabalho, sendo estas as finalidades 

da educação básica. O Currículo Mínimo prega que a instauração deste documento 

propicia eficientes ações educacionais, como as seguintes: o incentivo às práticas 

interdisciplinares; novos recursos didáticos e a incorporação das mídias no ensino; a 

inclusão de alunos que possuem alguma necessidade especial, assim como o 

respeito à diversidade; a introdução dos temas transversais nos projetos 

pedagógicos escolares; e, por fim, a proposta da formação continuada dos docentes. 

De acordo com o documento todas essas ações são fundamentais para que a 

escola seja reconhecida por seu ensino de qualidade.  

 O Currículo Mínimo de Sociologia que será analisado neste trabalho foi 

desenvolvido no ano de 2012, mas esta versão é baseada no Currículo de 

Sociologia que foi formulado em 2011. Como as mudanças entre os dois não 

modificam a estrutura do atual Currículo, trabalharemos diretamente com o Currículo 

de 2012. Em 2012 todas as doze disciplinas da Base Nacional Comum para o 
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ensino médio já possuíam currículos específicos. Vale ressaltar que todos esses 

Currículos Mínimos possuem formato e organização semelhantes, todos foram 

desenvolvidos por uma equipe de professores da rede estadual, de acordo com a 

área de atuação, sob a supervisão e coordenação de professores doutores de 

universidades do Estado do Rio de Janeiro. O diálogo entre esses dois “lados” da 

educação, professores universitários e professores da rede estadual, resultou no 

Currículo Mínimo. 

 Sobre o Currículo de Sociologia, a segunda versão deste documento procurou 

avaliar a edição inicial do mesmo, elaborada em 2011. Sendo assim, os critérios 

utilizados para modificar a primeira versão foram:  

 

1. Exequibilidade, isto é, facilitar a aplicação pelos professores da rede. 
2. Adequação ao Ensino Médio;  
3. Aperfeiçoamento sem alteração radical com relação ao Currículo Mínimo 
de 2011, em especial observando-se: 
(a) a progressão de série, de modo que os alunos não tenham conteúdos 
repetidos devido à alteração curricular – ou o mínimo possível;  
(b) o trabalho já realizado pelo professor, de modo a evitar tanto quanto 
possível a sobrecarga de novo planejamento; 
4. Orientação pela experiência prática, conforme diálogo com professores 
da rede. (RIO DE JANEIRO, 2012. p.3). 

 
 

 Portanto, a preocupação principal com a mudança do Currículo Mínimo de 

Sociologia centrou-se na prática docente e na atividade discente. A equipe cuidou 

em não fazer bruscas alterações nos conteúdos que já estavam sendo trabalhados 

anteriormente, para que fosse possível uma ordem de sequência dos conteúdos da 

Sociologia e, principalmente, para que alunos já matriculados no ensino médio não 

tivessem a repetição de conteúdos por conta da mudança no Currículo. Os 

professores da rede, por sua vez, foram consultados para que a organização do 

Currículo chegasse mais próximo da realidade vivida em sala de aula.  

 No entanto, embora tenha existido a preocupação em não desorganizar por 

completo a estrutura do Currículo Mínimo de Sociologia, a equipe responsável por 

sua mudança em 2012 percebeu algumas lacunas que poderiam ser preenchidas 

através de uma reelaboração do Currículo. Inicialmente, os temas relativos à cultura, 

política e trabalho eram divididos ao longo das três séries do ensino médio, mas já 

na segunda edição do documento essa divisão foi repensada, principalmente 

através dos relatos experienciais dos professores. Buscou-se manter uma ligação 
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entre os temas, para que os alunos pudessem perceber que as relações sociais 

tocam a todo tempo as questões debatidas pela Sociologia.  

 Apesar de repensar a forma como os conteúdos seriam dispostos ao longo 

das três séries do ensino médio, o Currículo Mínimo adota como eixos estruturantes 

da disciplina de Sociologia os temas cultura, política e trabalho. Esses temas 

relacionam-se com as três áreas das Ciências Sociais e contemplam as 

especificações de documentos como os PCN’s e as OCN’s, no sentido de trabalhar 

a Sociologia de acordo com esse panorama central das Ciências Sociais.  

A questão relativa ao “o que ensinar?”, principalmente, quando se trata de 

conhecimentos específicos das Ciências Sociais e Sociologia aparece na discussão 

do Currículo Mínimo, mas ainda sem uma resposta concreta. Por isso, o Currículo 

defende a ideia de que a Sociologia, por ainda ser uma disciplina obrigatória nova na 

grade escolar, depara-se com esse duelo ainda sem uma posição firmada. Por esse 

motivo optou-se em seguir as determinações dos documentos que orientam o ensino 

da Sociologia que se configura pelos conhecimentos principais das Ciências Sociais, 

porque o debate ainda gera conflito entre os próprios profissionais que atuam na 

área. Portanto, o caráter da Sociologia enquanto uma disciplina que ainda está 

engatinhando na construção de um currículo comum é reforçado por esse discurso, 

sendo que não existe um consenso sobre os conteúdos primordiais, a forma como 

devem ser divididos e quais são as habilidades e competências que devem ser 

promovidas pela disciplina. 

  Por isso, de acordo com o Currículo Mínimo de Sociologia, a elaboração de 

um documento como este é importante para ajudar a consolidar a Sociologia no 

cenário da educação nacional. Daí, as habilidades e competências que eram 

sugeridas na outra versão do Currículo e nos documentos precedentes a ele foram 

diminuídas, a fim de dar conta de todas elas durante um ano letivo. Fundamental 

destacar que essa reivindicação partiu dos próprios professores que já atuam na 

área, sendo que a redução do Currículo não implica em transformá-lo num conjunto 

de conteúdos sem sentido para os alunos. Pelo contrário, visa facilitar a execução e 

discussão desses assuntos das Ciências Sociais.  

 Contudo, de acordo com a equipe formuladora do Currículo Mínimo de 2012, 

este Currículo cumpriu dois papeis, a saber: reduzir o tamanho do Currículo de 2011 

e, mesmo assim, dar contas das habilidades e competências, que devem ser 



59 
 

promovidas pela disciplina, necessárias para suscitar as discussões que abarcam os 

conteúdos das Ciências Sociais. Por isso,  

 

(...) Assumimos como objetivo da disciplina, além dos previstos em 
documentos normativos e legais, a noção de que a disciplina Sociologia 
deve levar o aluno do Ensino Médio a desenvolver os tipos de raciocínio 
próprios às Ciências Sociais, desnaturalizando as relações sociais, 
estranhando o que lhe é familiar e, sobretudo, desenvolvendo o que Wright 
Mills denominou “imaginação sociológica”. (RIO DE JANEIRO, 2012.p.4) 

 

 Por fim, o Currículo Mínimo de Sociologia defende a ideia de que, embora 

exista uma organização em torno de conteúdos, a autonomia dos professores deve 

prevalecer, pois cada professor conhece seus limites e sabe até que ponto pode 

levar discussões que não necessariamente constam no Currículo Mínimo. Portanto, 

o Currículo serve como um artefato para orientar a sequência do planejamento de 

aulas, estando o professor livre para escolher a forma como serão trabalhados e 

abordados determinados debates e temas.  

Em contrapartida, o documento demonstra que as jornadas intensas de 

trabalho e dificuldades cotidianas podem “atrapalhar” a execução de um trabalho 

mais livre por parte do professor. Logo, a discussão mais teórica sobre a elaboração 

do Currículo de Sociologia termina admitindo que, possivelmente, uma readaptação 

deverá ser feita neste documento conforme for necessário, embora tenha sido 

elaborado ao pensar, principalmente, na facilidade de ser executado pelo professor 

em sala de aula.  

 Após terem sido demonstrados os motivos pelos quais o Currículo Mínimo de 

Sociologia passou por uma modificação, o documento centra-se em delimitar 

conteúdos e as séries específicas para cada. Sendo assim, o Currículo obedece à 

divisão por séries do ensino médio, e adota a divisão bimestral, sendo que cada 

série e cada bimestre será responsável por tratar uma discussão das Ciências 

Sociais.  

Dessa forma, no primeiro ano no ensino médio os alunos têm contato, 

inicialmente, com a discussão sobre o que é o conhecimento sociológico, além de 

iniciarem a discussão sociológica em cima de pontos que se referem às questões e 

ao conceito de cultura. Já no segundo ano, os temas referentes à cidadania e 

trabalho estão presentes na divisão feita pelo Currículo Mínimo, enquanto o terceiro 
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ano trabalha, além de questões que também envolvem a cidadania, as relações de 

poder e política.  

A partir dessa divisão de conteúdos é que a relação com as teorias do 

currículo será feita, sem perder de vista que a Sociologia por si só já é uma ciência 

crítica. 

 

4.2. Teoria tradicional e o Currículo Mínimo de Sociologia  

  

 Sabemos que a teoria tradicional do currículo preocupa-se basicamente com 

aspectos técnicos da composição do mesmo. Aqui, serão identificados aspectos que 

podem ser relacionados com a teoria tradicional que analisa o currículo. O currículo, 

antes de tornar-se um campo de estudo, sempre foi materializado através das 

práticas pedagógicas dos professores. Assim, era de acordo com o que acontecia 

em sala de aula que o currículo ganhava sentido para existir.  

 Por isso, de acordo com Silva (2002), “todas as teorias pedagógicas e 

educacionais são também teorias sobre o currículo” (p.21). Com o passar do tempo 

e mudanças sociais, o currículo começa a ser visto como um objeto de estudo das 

ciências, quando surge a teoria tradicional e seu enfoque nas questões técnicas do 

currículo, sem considerar sua essência ou a forma como foi constituído, as relações 

que foram tecidas e que originaram o currículo tal como ele é. 

 A teoria tradicional preocupa-se com a organização do currículo. É notória a 

presença do viés tradicional no Currículo Mínimo de Sociologia, vista sua 

organização de acordo com uma divisão seriada, ou a divisão por bimestres, o que 

denota uma forma mais organizada de dividir o conteúdo da disciplina.  

Portanto, além da divisão em disciplinas do sistema escolar, que é 

característica de uma perspectiva tradicional. O Currículo de Sociologia, que já é por 

si só tradicional, pois está inserido nessa divisão disciplinar, reforça seu caráter 

tradicional quando segrega conteúdos de outros, ao organizar uma ordem 

hierárquica de conteúdos, como se os conteúdos elementares e mais básicos 

ficassem restritos ao primeiro ano, enquanto a discussão “refina-se” nos dois anos 

subsequentes, sendo que no último adquire uma orientação ainda mais rebuscada.  

Em contrapartida, não podemos descaracterizar essa organização do 

Currículo Mínimo ou acusá-lo de ser organizado de forma obsoleta. A divisão em 

séries e bimestres segue uma orientação que vai além da própria organização do 
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Currículo de Sociologia, uma vez que a educação nacional divide-se dessa maneira 

e cada Estado estabelece currículos específicos de cada disciplina. Não poderia ser 

diferente com o Currículo de Sociologia. 

Além do mais, a Sociologia ainda é uma disciplina pouco difundida no ensino 

médio, e sua relevância não é admitida por todos. De acordo com o próprio Currículo 

Mínimo de Sociologia (2012) a todo tempo a Sociologia é questionada pelo discurso 

tecnicista, sobre sua importância e necessidade de compor a grade disciplinar. Por 

isso, a elaboração de um Currículo que contenha os conteúdos mínimos que devem 

ser abordados pela Sociologia em sala de aula é de fundamental importância para 

consolidar a Sociologia como uma disciplina de grande valor na grade curricular do 

ensino médio, especialmente quando está disposta a trabalhar com a importância da 

reflexão entre os alunos que cursam este nível de ensino.  

O resultado do processo de ensino-aprendizagem na teoria tradicional é 

supervalorizado, já que a escola, de acordo com determinadas abordagens, é vista 

como um espaço semelhante ao de uma fábrica; logo, as relações e o processo 

escolar devem ser similares ao de uma organização fabril. Sobre esta questão, o 

discurso metodológico está bastante presente na discussão da teoria tradicional: é 

necessário que a metodologia empregada seja estabelecida desde o início do 

processo para que se tenha clareza sobre o que se busca e como avaliar a eficácia 

do processo.  

O Currículo Mínimo de Sociologia, diferentemente de outros documentos 

apresentados neste trabalho, não institui uma metodologia específica para que a 

disciplina seja trabalhada em sala de aula. Como vimos os PCN’s, PCN’s+ e OCN’s, 

de certa forma, demonstram maneiras de abordar a Sociologia no ensino médio, 

oferecendo referenciais metodológicos que, muitas vezes, visam romper com uma 

perspectiva clássica de como ministrar uma aula. Embora essas metodologias de 

aula sejam menos conservadoras, o caráter tradicional se faz presente ao tentar 

instituir-se uma metodologia própria da Sociologia.  

Em contraste a isso, por não fazer essa menção, podemos dizer que o 

Currículo Mínimo de Sociologia não se enquadra no grupo de documentos que 

norteiam a organização educacional com abordagens metodológicas.  

Posteriormente à questão metodológica, a teoria tradicional pensa em formas 

de avaliação como forma de verificar até que ponto o processo de ensino-

aprendizagem foi eficaz. Mais uma vez o Currículo Mínimo de Sociologia não 
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aborda, em nenhum momento, uma determinação sobre os tipos de avaliação que 

devem ser adotados pela Sociologia em sala de aula. A menção que o Currículo faz 

à avaliação diz respeito ao fato de ter sido formulado de acordo com as exigências 

de avaliações nacionais. Por um lado, isto confere ao Currículo de Sociologia um 

aspecto mais tradicional, já que foi pensado sob a existência de uma avaliação 

nacional, que não leva em consideração a diversidade e as particularidades 

regionais e sociais dentro de um mesmo país. Por outro lado, o documento não 

adquire um viés tradicional por não instituir uma avaliação comum que deva ser 

adotada.  

Ainda que a organização em competências e habilidades que deve ser 

promovida pela Sociologia seja anterior ao Currículo Mínimo de Sociologia, como 

vimos nos PCN’s, este documento apropria-se dessa organização para 

fundamentar-se. A questão das habilidades que são necessárias para os indivíduos 

é claramente tradicional, já que a teoria tradicional, principalmente orientada pelas 

ideias de Bobbitt, pensa que a partir das habilidades que o currículo deve ser 

construído, vejamos:  

 

Tudo o que era preciso fazer era pesquisar e mapear quais eram as 
habilidades necessárias para as diversas ocupações. Com um mapa 
preciso dessas habilidades, era possível, então, organizar um currículo que 
permitisse sua aprendizagem. A tarefa do especialista em currículo 
consistia, pois, em fazer o levantamento dessas habilidades, desenvolver 
currículos que permitissem que essas habilidades fossem desenvolvidas e, 
finalmente, planejar e elaborar instrumentos de medição que possibilitassem 
dizer com precisão se elas foram realmente aprendidas. (SILVA, 1995, p.24) 
 

 

 Sendo assim, o Currículo Mínimo de Sociologia também adquire uma 

conotação tradicional, por insistir em trabalhar a ideia de habilidades necessárias 

para operar com a Sociologia. Neste caso, porém, as habilidades em questões são 

habilidades sociológicas, que não são necessariamente utilizadas para a realização 

de trabalhos braçais. Como pensa a teoria crítica, as habilidades sociológicas são 

habilidades intelectuais, que nos faz pensar que o caráter tradicional do Currículo 

Mínimo de Sociologia abre espaço para pensar as questões críticas que estão 

presentes neste documento.  
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4.3. Teoria crítica e o Currículo Mínimo de Sociologia  

  

O aspecto mais relevante da teoria crítica do currículo dá-se pelo fato de ser 

uma teoria que problematiza o currículo. Para a teoria crítica, o currículo não é 

estável, mas uma construção social e, por isso, está sempre vulnerável a sofrer 

alterações. Nesta lógica, o currículo não é dado, é desenvolvido e admite inúmeras 

sistematizações. Para reforçar esta ideia, podemos perceber a forma como Goodson 

(1995) argumenta e afirma o currículo como uma construção social, “(...) O currículo 

é confessada e manifestadamente uma construção social. Por que, então, em 

muitos estudos sobre escolarização, este construir social central é tratado como um 

dado atemporal?” (GOODSON, 1995. p.83). Portanto, para pensarmos o Currículo 

Mínimo de Sociologia através da teoria crítica do currículo devemos admitir seu 

caráter socialmente construído. 

 Ainda de acordo com Goodson (1995), verificamos que a análise do currículo 

tem muito a ver com os conteúdos que o compõem, uma ideia sobre ‘conhecimento 

das disciplinas de conteúdo’, tomada de Shulman, com quem aprendemos que ‘a 

primeira fonte da base de conhecimento é o conteúdo’. Goodson (1995), ao fazer 

menção a Shulman, apenas reforça a ideia de que os conteúdos são primordiais 

para a construção do currículo, já que o conteúdo é fundamental para que se 

construa o conhecimento. A partir da análise dos conteúdos de um currículo, 

podemos verificar o viés teórico do currículo e este é o objetivo deste tópico, analisar 

o Currículo Mínimo de Sociologia a partir dos conteúdos instituídos pelo documento 

e, assim, compreender como a teoria crítica do currículo está presente no Currículo 

de Sociologia.  

 O caráter crítico da Sociologia é inegável e incontestável. A Sociologia 

enquanto ciência possui a característica de problematizar e questionar fatos que são 

naturalizados pela sociedade em geral. A Sociologia como uma disciplina no ensino 

médio não deixa de seguir esses fundamentos contestadores, ao trazer discussões 

para a sala de aula que têm o propósito de fazer com o que o aluno rompa com as 

barreiras do senso comum e analise situações sociais, a partir de um ponto de vista 

sociológico, que é científico. 

 Como a LDBEN/96 pensa o ensino médio para além da preparação para o 

mundo do trabalho, mas, também, para o exercício da cidadania dos educandos, a 

Sociologia adquire a condição de trabalhar mais com o lado humano do aluno. Isso 
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não quer dizer que a Sociologia, no ensino médio, não influencie nas relações que 

serão desenvolvidas no mercado de trabalho pelo aluno, mas é a partir das 

discussões mais intelectualizadas que a Sociologia pode ser materializada em 

relações cotidianas. Contudo, a Sociologia deve trazer um olhar mais crítico e 

problematizado ao contexto dos alunos. 

 A teoria crítica que estuda o currículo preocupa-se em explicar como o 

currículo está ligado às reproduções sociais e culturais. O Currículo Mínimo de 

Sociologia não deixa passar este aspecto e institui discussões que devem acontecer 

durante o curso de Sociologia, no ensino médio, que se relacionam com as 

discussões trazidas pela teoria crítica.  

 As teorias críticas discutem a forma como as relações sociais de produção e o 

capitalismo influenciam o currículo. Partindo disso, o Currículo de Sociologia traz 

para o debate em sala de aula conteúdos como trabalho, sociedade e capitalismo e 

relações de trabalho. Além disso, as teorias críticas abordam a questão da 

divergência das classes sociais na composição do currículo, e essa problemática 

que envolve classe social pode ser encontrada no Currículo Mínimo sob a forma de 

conteúdos como estratificação e desigualdade. 

 O debate em torno do poder de acordo com a teoria crítica está muito 

presente, pois o poder é capaz de influenciar a composição e estruturação de um 

currículo de todas as formas possíveis. Certamente que numa aula de Sociologia do 

ensino médio o poder não será discutido através da lógica do currículo. Porém, essa 

temática encontra-se presente no documento que institui um conteúdo programático 

para a disciplina, sendo que a questão que gira em torno do poder pode ser 

discutida diversas vezes durante as aulas de Sociologia. Contudo durante um 

bimestre inteiro, do terceiro ano do ensino médio, poder, política e estado tornam-se 

o tema principal de discussão e análise.  

 As teorias críticas também trazem um debate que visa muito a emancipação e 

libertação através do currículo, isto é, o currículo pode ser libertador e oferecer aos 

indivíduos elementos que os tornem aptos a emanciparem-se. Dessa forma, o 

Currículo de Sociologia institui que a discussão sobre cidadania, democracia e 

participação política deve ser instaurada em determinado momento do ensino médio.  

 Sendo assim, é relativamente fácil identificar aspectos da teoria crítica no 

Currículo Mínimo de Sociologia. As discussões que a teoria crítica desenvolve para 

pensar o currículo estão presentes nos conteúdos instituídos pelo documento. 
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Certamente as discussões não serão feitas de acordo com a teoria crítica do 

currículo, porém, os elementos se fazem presentes para serem debatidos e 

problematizados. Como a essência da Sociologia é questionadora as questões 

sobre ideologia e resistências podem ser trabalhadas a todo tempo durante as aulas 

dessa disciplina, que são assuntos levantados também para embasar a discussão 

teórica crítica sobre o currículo. Portanto,  

 

(...) o enfoque sobre os conflitos dentro do currículo responde a esta 
internalização da diferenciação social. Em síntese, para se entender 
plenamente o processo de escolarização, deve-se observar o currículo por 
dentro. Parte do complexo quebra-cabeça da escolarização deve ser 
decifrada através da apreensão do processo interno de estabilidade e 
mudança no currículo. (GOODSON, 1995, p.98).  

 
 

4.3. Teoria pós-crítica e o Currículo Mínimo de Sociologia 

 

 Sobre o caráter crítico e questionador da Sociologia já discutimos e admitimos 

que essas características conferem sentido ao motivo pelo qual a Sociologia faz-se 

presente na grade curricular do ensino médio. Porém, neste tópico analisaremos o 

Currículo Mínimo de Sociologia a partir das discussões que embasam a teoria pós-

crítica do currículo. Mais uma vez esta análise será feita através dos conteúdos que 

o Currículo propõe, porque entendemos que o currículo deve ser estudado por 

“dentro”, isto é, os conteúdos que compõem um currículo conferem as 

características teóricas de tal currículo. 

 As teorias pós-críticas são conhecidas por irem além da discussão da teoria 

crítica que tenta explicar a reprodução das desigualdades sociais e culturais 

somente a partir das questões de classe. A teoria pós-crítica defende a ideia que 

essas reproduções não se dão apenas pelas questões de classe, mas existem 

muitos outros aspectos que estão relacionados às desigualdades que são 

reproduzidas na escola, principalmente pelo currículo escolar. Essa teoria curricular 

traz para o debate sobre o currículo argumentos que envolvem o multiculturalismo e 

a discussão em torno de como a cultura influencia o currículo, assim como questões 

de raça e etnia, sexualidade e gênero, entre outros.  

 Um tema que frequentemente é utilizado pela teoria pós-crítica para pensar e 

problematizar o currículo é a forma como a cultura e o multiculturalismo estão 

presentes no debate curricular, principalmente nesta vertente teórica. O Currículo de 
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Sociologia traz muitas discussões sobre a cultura para a discussão que se faz 

necessária durante as aulas da disciplina no ensino médio, por exemplo. Aqui são 

mencionados conteúdos que versam sobre cultura e diversidade e cultura e 

identidade, debates que também podem ser reconhecidos pela teoria pós-crítica, 

que discute aspectos relacionados à identidade e alteridade. 

 Outro aspecto que a teoria pós-crítica evoca para debater o currículo tem a 

ver com formas de representação e discurso. Podemos encontrar indicações no 

Currículo Mínimo que se relacionam com essas questões como a discussão sobre 

cidadania, direitos humanos e movimentos sociais, assim como a cultura, consumo e 

comunicação de massa. Esses aspectos são fundamentais para a Sociologia e 

estão fortemente relacionados a uma perspectiva pós-crítica, que pensa, como dito, 

as diferenças sociais para além das diferenças de classe. A Sociologia, além de 

tudo, ao trazer um olhar científico para a questão da cidadania, fundamenta-se na 

prioridade da LDBEN/96 em formar um educando que seja, acima de tudo, cidadão. 

 Um dos pontos mais importantes da teoria pós-crítica é relativo às questões 

que envolvem gênero e sexualidade, raça e etnia. Sobre a discussão referente à 

raça e etnia podemos observar que: 

 

(...) Como indicam Anthias e Yuval-Davis (op. cit.), raça, etnia e nação 
podem (devem) ser tratadas como construtos históricos que se formularam 
através e a partir de processos de conquista e subjugação, colonização e 
migração voluntária ou forçada, e seu uso, como também seu conteúdo, são 
frequentemente determinados pelas intenções e interesses aí envolvidos, os 
quais podem ser acionados tanto para o exercício da dominação quanto 
para a resistência. Elas constituem formas pelas quais se instituem e 
legitimam variadas práticas de inclusão, exclusão, subordinação, 
privilegiamento e exploração com base em supostas diferenças biológicas, 
fisionômicas, culturais, morais, históricas e/ou territoriais que se transmutam 
em origens e destinos comuns e que podem ser construídas no interior dos 
grupos, ser impostas do exterior ou se produzirem na interconexão desses 
movimentos e dessas relações. (MEYER apud VORRARBER, 2001, p.71). 
 
 

Logo, as questões de raça e etnia e principalmente os preconceitos que 

rondam essa discussão devem ser encarados como uma construção social. Sendo 

assim, a Sociologia, que trabalha com construções sociais, deve discutir esse tema, 

principalmente no ensino médio. Em contrapartida, no Currículo Mínimo de 

Sociologia o espaço para debater essa questão é muito reduzido e, dependendo da 

interpretação, esse debate pode não ser levado em consideração já que apenas um 

bimestre durante os três anos do ensino médio é designado a discutir sobre 
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preconceito e discriminação e propõe que se reflita sobre os processos de rotulação 

e estigmatização de determinados grupos e sujeitos sociais (BRASIL, 2012), sem 

especificar, no entanto, quais seriam esses sujeitos e/ou grupos. Por isso, o debate 

pode tornar-se amplo e, além de poder abordar os assuntos que tocam a discussão 

em torno de raças e etnias, pode alargar-se e abarcar a problemática das questões 

de gênero e sexualidade. 

 Portanto, uma discussão fundamental que a teoria pós-crítica do currículo 

apresenta não aparece de forma expressiva nos conteúdos delimitados pelo 

Currículo Mínimo de Sociologia. As questões relativas a gênero, sexualidade, raça e 

etnia não são especificadas pelo Currículo Mínimo, fato que dá margem a livres 

interpretações e, então, esse assunto tão atual e crucial para a formação crítica do 

indivíduo pode passar despercebido.  

Em contrapartida, há espaço no Currículo de Sociologia para que se discutam 

as formas de violência e criminalidade, com ênfase em processos que segregam e 

excluem na construção dos espaços urbanos. Mais uma vez por não delimitar a 

forma como esse conteúdo pode ser abordado, cabe ao professor relacionar esse 

conteúdo com a problemática que discutimos. Porém, o mais importante, segundo a 

teoria pós-crítica, é perceber como foram construídos os preconceitos e 

compreender o contexto histórico em que se firmaram as discriminações. Portanto, o 

currículo deve preocupar-se com essa questão, além de somente pregar o “respeito 

ao diferente”, assim como aparece no texto de apresentação do Currículo Mínimo de 

Sociologia, que faz menção ao respeito à diversidade. Vale ressaltar que o respeito 

à diversidade é fundamental para que boas relações sociais sejam estabelecidas, 

mas antes disso precisamos discutir o porquê os que são “diferentes” sofrem 

preconceitos. 
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5. Conclusões 

 
 
Este trabalho buscou analisar o Currículo Mínimo de Sociologia do Estado do 

Rio de Janeiro, a partir das teorias do currículo. Com isso foram caracterizadas as 

principais teorias que estudam o currículo, assim como a origem do mesmo. Além 

disso, para que fosse possível a compreensão do Currículo de Sociologia, foram 

apresentados os principais documentos que serviram como base para sua 

elaboração a nível nacional. 

Então, vimos que o currículo surge como um campo de estudo nos Estados 

Unidos em decorrência de um processo de massificação da escolarização.  

Inicialmente o currículo foi pensado por questões mais práticas, que dizem respeito 

a métodos e objetivos que devem ser instaurados para uma “formação de 

qualidade”. Essa linha de análise refere-se à teoria tradicional do currículo, que 

pensa em questões sobre o planejamento do currículo, o processo de ensino-

aprendizagem, ferramentas avaliativas, entre outros. 

A teoria crítica surge para problematizar o currículo, diferentemente da teoria 

tradicional que encara o currículo como estático. Dessa forma, a teoria crítica 

preocupa-se em incluir na discussão sobre o currículo as questões de classe e, a 

partir disso, demonstra como esta problemática tem a ver com a reprodução das 

desigualdades sociais e culturais através da escola. Além disso, a teoria crítica 

introduz as relações de poder na elaboração do currículo, assim como outros temas 

que envolvem questões que se relacionam às ideologias que prevalecem no 

currículo escolar.  

Por fim, são denominadas por teorias pós-críticas as perspectivas de análise 

do currículo que vão além da problematização da questão de classe para 

compreenderem a reprodução das desigualdades. As teorias pós-críticas são 

conhecidas por trazer para a discussão do currículo o multiculturalismo, questões de 

gênero e sexualidade, assim como assuntos que discutem a diferença entre raça e 

etnia. Com isso, a teoria pós-crítica preocupa-se em demonstrar que a reprodução 

das desigualdades sociais que ocorre no meio escolar, a partir do currículo, está 

ligada a questões mais profundas que simplesmente a diferenciação entre classes 

sociais. 
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Para que o Currículo Mínimo de Sociologia fosse compreendido como uma 

construção social, foi necessário demonstrar documentos anteriores ao Currículo 

que resultaram na elaboração do mesmo. Sendo assim, vimos a LDBEN/96 que 

instaurou, de forma definitiva, a presença da disciplina de Sociologia em todas as 

séries do ensino médio. Em seguida, surgiram os PCN’s que visam consolidar as 

principais ideias que devem constar nos currículos disciplinares. Dessa forma, no 

que tange à Sociologia, são instituídas habilidades e competências que devem fazer 

parte do ensino desta disciplina no ensino médio Após isso, outro documento surge 

para complementar as ideias dos PCN’s, os PCN’s+. Este se preocupa em 

interpretar as habilidades e competências que aparecem nos PCN’s. O último 

documento apresentado são as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCN’s), que tratam primeiramente de discutir a intermitência da Sociologia no 

ensino médio. Através disso, o documento institui a divisão entre temas, teorias e 

conceitos, para que a Sociologia seja trabalhada no ensino médio, assim como 

algumas sugestões de metodologia para as aulas. 

Por fim, vimos que não existe uma teoria do currículo que prevaleça no 

Currículo Mínimo de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro. Todas as teorias do 

currículo podem ser identificadas neste documento, desde a tradicional, passando 

pela crítica até por aspectos das teorias pós-críticas. É importante pensarmos que a 

teoria tradicional do currículo faz-se presente no Currículo de Sociologia, porém, não 

podemos deslegitimar o Currículo Mínimo por conter traços tradicionais enquanto a 

Sociologia é uma ciência crítica. Como debatemos neste trabalho, a Sociologia 

ainda é uma disciplina nova na grade curricular do ensino médio, e por vezes 

intermitente, por isso a presença de instruções metodológicas, de conteúdos e 

objetivos são importantes para consolidar a Sociologia no espaço do ensino médio. 

Ao mesmo tempo podemos perceber a presença assídua da teoria crítica no 

Currículo Mínimo de Sociologia, o que não é de se espantar, visto que a Sociologia 

possui esse caráter. Podemos identificar que o Currículo estabelece conteúdos que 

dialogam com as discussões que a teoria crítica utiliza para debater o currículo, 

como as questões de classe social, capitalismo, poder, entre outros. Por fim, 

podemos perceber aspectos da teoria pós-crítica no Currículo Mínimo de Sociologia, 

quando a discussão sobre cultura, diferenças culturais e diversidade aparecem 

neste documento, o diálogo com as vertentes pós-críticas torna-se nítido. Em 

contrapartida, questões importantíssimas como as de gênero, sexualidade, raça e 
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etnia não aparecem de maneira tão evidente no Currículo de Sociologia. Como o 

próprio documento admite que alterações deverão ser feitas em algum momento, 

provavelmente esses aspectos que giram em torno de uma discussão considerada 

pós-crítica podem ser levados em consideração, já que esses temas são pontuais 

para a formação de um cidadão ativo e consciente na sociedade.  

Ainda que não se possa generalizar, se tivermos que identificar qual teoria do 

currículo faz-se mais presente no Currículo Mínimo de Sociologia, podemos apontar 

que a teoria crítica aparece de maneira mais sobressalente, já que os assuntos mais 

pertinentes no documento analisado podem ser relacionados às questões mais 

presentes na discussão crítica do currículo, como por exemplo, conteúdos que 

tratam sobre estratificação e desigualdade, poder e política, emancipação e 

libertação, entre outros.  

A discussão da teoria tradicional é importante para consolidar a Sociologia no 

ensino médio, não podemos comparar a escola a uma fábrica, assim como autores 

reconhecidos por defender essa vertente teórica. Porém, o ensino não pode 

acontecer livre de métodos, objetivos e tipos de avaliação. Em contraste a isso, a 

teoria pós-crítica, embora apareça no conteúdo estabelecido pelo Currículo Mínimo, 

ainda revela elementos que deveriam ser mais destacados para a discussão 

científica entre professores e alunos que se dispõem a estudar Sociologia, assim 

como a temática de gênero e sexualidade, como questões que envolvem raça/etnia 

de maneira mais aprofundada. 

 Para finalizar, é importante pensarmos que de nada adianta qualquer vertente 

teórica que se faça mais presente no Currículo de Sociologia se o trabalho do 

professor não legitimar ou deslegitimar essa característica do currículo. Portanto, o 

fato de as aulas de Sociologia adquirirem um caráter mais tradicional ou crítico 

depende, principalmente, do professor e sua relação com as turmas, porque é 

através do trabalho docente que o currículo materializa-se durantes as aulas. Do 

mesmo modo existe a possibilidade de que temas mais frequentes oriundos da 

teoria pós-crítica apareçam com mais constância durante as aulas de Sociologia de 

acordo com o engajamento do professor para trabalhar essas questões. Por isso, o 

Currículo Mínimo de Sociologia tem o intuito de ajudar os professores a organizarem 

seus planejamentos, reconhecendo que existem inúmeras particularidades que 

podem e devem aparecer durante o processo de ensino-aprendizagem da 

Sociologia. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1: Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Sociologia, 

Antropologia e Política - PCN 

 

Representação e comunicação 

• Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as 

explicações das Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as 

do senso comum. 

• Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das 

observações e reflexões realizadas. 

Investigação e compreensão 

• Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, 

ampliando a “visão de mundo” e o “horizonte de expectativas”, nas relações 

interpessoais com os vários grupos sociais. 

• Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de comunicação 

de massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de 

persuasão do consumidor e do próprio eleitor. 

• Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e 

segmentos sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto 

princípio estético, político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual. 

Contextualização sócio-cultural 

• Compreender as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de 

qualificação exigida, gerados por mudanças na ordem econômica. 

• Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da 

cidadania plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, 

efetivamente, uma reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o 

cidadão e também entre os diferentes grupos. 

 

Fonte: Parâmetros curriculares nacionais – PCN’s. 
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Anexo 2: Eixos temáticos – PCN+ 
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Fonte: PCN+ Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Anexo 3: Currículo Mínimo de Sociologia do estado do Rio de Janeiro 
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Fonte: Currículo Mínimo de Sociologia do estado do Rio de Janeiro. 


