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RESUMO

Esta pesquisa objetivou analisar os Dilemas da Sociologia Escolar no seu contexto histórico

intermitente e na sua atual condição de disciplina obrigatória. Considerando alguns dilemas

históricos e epistemológicos enfrentados pela sociologia escolar, o trabalho pretende analisar

e sugerir proposições para os respectivos desafios tratados. Através do método de triangulação

de  dados,  a  confecção  da  pesquisa  buscou  relacionar  documentos  oficiais  da  educação

brasileira, campos empíricos nas escolas e as características do contexto social brasileiro ao

qual estamos inseridas (os). Nesse sentido, pretende-se contribuir na reflexão da sociologia

escolar  e na produção científica sobre o tema.  Versando sobre o histórico intermitente  da

disciplina de sociologia e os desafios encontrados atualmente, busca-se ressaltar a necessidade

de identificação dos dilemas para indicar proposições adequadas ao seu enfrentamento. 

Palavras-chaves: dilemas históricos, dilemas epistemológicos, proposições, intermitência,

desvalorização, interdisciplinaridade, disciplina científica, sociologia escolar, formação

do professor, escola básica. 
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ABSTRACT

This  research  aimed  to  analyze  the  dilemmas  School  of  Sociology  in  flashing  historical

context  and in  its  current  condition  compulsory  subject.  Considering  some historical  and

epistemological  dilemmas  faced  by the  school  sociology,  the  study aims  to  examine and

suggest proposals to the respective treaties challenges. Through data triangulation method, the

preparation of research aimed relate to official documents of Brazilian education, empirical

fields  in  schools  and  the  characteristics  of  the  Brazilian  social  context  in  which  we  are

inserted (them). In this sense, we intend to contribute to the school sociology reflection and

scientific literature on the subject. Dealing on the blinking history of sociology discipline and

the challenges currently found, it seeks to highlight the need for identification of dilemmas to

identify appropriate propositions to your face.

Keywords: historical dilemmas, epistemological dilemmas, propositions, intermittency,

devaluation,  interdisciplinary,  scientific  discipline,  sociology  school,  teacher training,

basic school.
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Considerações Iniciais 

Atendendo ao tema “A Sociologia Escolar: Dilemas e Proposições”, o presente trabalho

traz como protagonista alguns dos dilemas históricos e/ou epistemológicos da disciplina de

sociologia. Considerando como um dos importantes desafios enfrentados pela disciplina, o

trabalho inicia tratando da presença intermitente da Sociologia escolar no currículo oficial da

escola  básica,  que  constrói  boa  parte  de  sua  história,  até  recentemente  ter  se  tornado

obrigatória durante todo o período do ensino médio. Abordando seu histórico intermitente,

este trabalho pretende iniciar uma série de desafios que tanto fazem parte da sua luta por

legitimidade como também de dilemas epistemológicos a partir do momento que alcançou o

espaço escolar. Buscando contextualizar a escola dos dias de hoje, os atores desta instituição e

de olho no contexto social, o trabalho desenvolve reflexões e provoca uma série de questões

sobre os dilemas da sociologia escolar e suas proposições diante destes. 

O  Capítulo  I  abordará  alguns  dilemas,  sendo  eles  históricos  e/ou  epistemológicos

enfrentados pela sociologia escolar. Em seguida, uma problematização que busque contribuir

com o campo, considerando as possibilidades de atuação e de mudanças. Distribuído em dois

eixos centrais, sendo o primeiro ‘Identificando os Dilemas Históricos e Epistemológicos da

Disciplina de Sociologia’, este se desdobra em 6 itens, cada qual buscando abordar um dilema

específico  enfrentado  pela  disciplina  de  sociologia.  Em  seguida,  o  segundo  eixo

‘Problematizando os Dilemas Históricos e Epistemológicos da Sociologia Escolar’ ao qual,

pretende-se problematizar cada item, respectivamente, do primeiro eixo sugerindo possíveis

proposições.

Diante  dos  vários  dilemas  e  possíveis  proposições  da  disciplina  o  primeiro  capítulo

pretende destacar alguns desafios que serão desenvolvidos.  No primeiro eixo do primeiro

capítulo  têm  se  o  item  1.1  que  busca,  primeiramente,  identificar  o  longo  histórico  de

intermitência  da  sociologia  escolar,  tentando  resgatar  as  influências  dessa  dinâmica  entre

opcionalidade e obrigatoriedade. Em seguida, no item 1.2 considera a desvalorização que a

disciplina sofre nos dias de hoje no espaço escolar. Neste último, ressaltando a hierarquização

das  disciplinas,  a  carga  horária  de  aula,  a  falta  de  compreensão  sobre  a  importância  da

sociologia escolar na formação das (os) alunas (o), como também a dificuldade da mesma de

ser  encarada  como  uma  ciência.  Este  segundo  item  será  relacionado  com  determinados
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agravantes  da  desvalorização,  como  sendo  em  partes,  encarado  como  consequência  da

inserção tardia da disciplina na escola básica, ou seja, do seu histórico intermitente. 

Ainda  no  Capítulo  I,  no  item  1.3,  dando  continuidade  aos  dilemas  históricos  e

epistemológicos  da  disciplina  de  sociologia,  desenvolve-se  uma  análise  da  relação  da

disciplina científica e da disciplina escolar ressaltando a necessidade de uma transposição

didática das teorias elaboradas no curso superior para a disciplina escolar, adequando-se as

realidades  das  (os)  alunas  (os).  No  item  1.4  procura-se  identificar  as  influências  ou

desinteresses da estrutura social, da família, do Estado no espaço escolar e a disciplina de

sociologia diante deste amplo cenário, considerando sua particularidade e objeto de estudo.

Quase finalizando o primeiro eixo do capítulo I, chegamos ao item 1.5 que traz como dilema a

interdisciplinaridade da sociologia escolar, resgatando um dos seus ocorridos históricos, no

que  se  refere  a  uma  suposta  interpretação  interdisciplinar  dos  documentos  oficiais  que

acabaram  por  dar  continuidade  a  não  obrigatoriedade,  em  contraponto  uma  tentativa  de

identificar  as  possíveis  potencialidades  da  disciplina  de  sociologia  de  trabalhar  de  forma

interdisciplinar.  E,  por  fim,  o  item  1.6  busca  dialogar  com  a  formação  do  professor  de

sociologia  da  escola  básica  relacionando com as  orientações  dos  Parâmetros  Curriculares

Nacionais (PCN). 

No  segundo  eixo  do  capítulo  I,  ‘Problematizando  os  Dilemas  Históricos  e

Epistemológicos da Sociologia Escolar’ o propósito é desenvolver respectivamente os itens do

primeiro eixo do capítulo, buscando problematizá-los de forma que possibilite a elaboração de

proposições  para  a  disciplina  nos  enfrentamentos  dos  dilemas.  De  forma  mais  breve,

desenvolve  uma  formulação  das  reflexões  sobre  os  dilemas  tratados  preocupada  em não

provocar um efeito de engessamento, mas sobretudo de perspectiva de atuação. 

No  Capítulo  II  ‘Materiais  e  Métodos’  desenvolve-se  uma  aproximação  do  campo

experienciado que nutre os dilemas propostos e analisados no capítulo I. Neste capítulo nos

reportaremos ao processo de sistematização das experiências vividas nos campos empíricos

que ajudaram a formular e construir este trabalho e na identificação dos dilemas e proposições

que foram forjadas nestes campos empíricos. Buscando sempre contextualizar a sociologia

escolar considerando a totalidade ao qual a instituição escolar está inserida, portanto, devendo

encarar a estrutura social e as características da educação brasileira, no que diz respeito ao
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papel desempenhado pelas partes atuantes neste cenário e se questionando quanto ao papel da

sociologia escolar. 

As motivações que impulsionaram a temática de trabalho foram as diversas experiências

obtidas  durante  minha  formação  e  que  acabaram virando  um campo  de  pesquisa  para  a

elaboração  deste  trabalho.  Durante  um  ano  e  meio  de  estágio  obrigatório  na  disciplina

Pesquisa e Prática de Ensino em Ciências Sociais tive a possibilidade de estar inserida, cada

semestre,  em  um  espaço  escolar  diferente  acompanhando  as  aulas  de  sociologia.  Conto

também,  para  a  construção deste  trabalho com a oportunidade  de  estar  pelo  terceiro  ano

seguido como professora voluntária de sociologia em um Pré-Vestibular Comunitário. Nesta

última experiência, apesar de não se tratar de um espaço escolar, forjou muito das questões

que orientam este trabalho, além de possibilitar uma relação mais autônoma e íntima com a

disciplina e da observação da relação da disciplina com as (os) alunas (os). Considerando

também que  a  própria  inserção  da  disciplina  no  ENEM e  como  consequência,  na  grade

curricular do pré-vestibular só foi desencadeada por que, antes de mais nada, a sociologia foi

inserida obrigatoriamente no currículo oficial das escolas básicas, sendo um dos implicadores

a serem abordados no trabalho. Além dos dois campos que nutrem este trabalho, há também

minha  experiência  como bolsista  de  iniciação  à  docência  pelo  Programa  Institucional  de

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

Paralelamente a  essas  experiências  empíricas,  o  trabalho teve a  pretensão de analisar

documentos oficiais sobre o processo de inserção da sociologia como disciplina obrigatória,

como também os que sustentavam sua opcionalidade ou suposta interdisciplinaridade. No que

diz respeito às orientações educacionais,  parte contribuinte para supor o que se espera da

sociologia escolar e das (os) professoras (os) de sociologia foi considerar a Lei e Diretrizes de

Base da Educação (LDB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). Para auxiliar na

reflexão sobre as especificidades da disciplina escolar de Sociologia, realizou-se uma análise

de dados de naturezas  teóricas,  documentais  e  experienciais.  Articulando esses  dados,  foi

possível identificar e analisar os dilemas enfrentados pela Sociologia escolar. 

O método de observação, no que se refere à atuação nos campos foi diverso, pois durante

os estágios obrigatórios da disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino em Ciências Sociais,

tive possibilidades de atuações distintas, mas quase sempre sendo uma experiência carregada

de observações da sala de aula, da metodologia das (o) professora (o), da relação da turma
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com a disciplina, ou seja, do cotidiano da sala de aula de sociologia. Por outro lado, no pré-

vestibular minha atuação é direta na elaboração das aulas e na mediação dos conhecimentos

sociológicos com as (os) alunas (os), que muitas vezes se comportam como se estivessem no

espaço escolar.  E  por  último,  no PIBID uma atuação itinerante dentro  dos  ofícios  de ser

professor de sociologia. 

Portanto, as linhas seguintes pretendem desenvolver todos os pontos destacados acima a

partir de uma série de influências da experimentação da sociologia escolar no cotidiano da

sala de aula com a (o) professora (o) de sociologia e com as (os) alunas (os), além da relação

estabelecida  com  os  outros  atores  sociais.  Contudo,  reitero  a  pretensão  de  articular

documentos referentes tanto as orientações gerais da educação, quanto as especificidades da

disciplina  de  sociologia.  Como  também as  pesquisas  elaboradas  sobre  o  tema  que  tanto

estimulam questões, como dão alicerces teóricos para a construção científica do trabalho. Por

fim, conta com a dimensão empírica que evidencia situações que ora sugerem novas questões,

ora reafirmam velhas constatações. Diante destas três dimensões o trabalho pretende construir

uma discussão com o propósito de contribuir para o campo da sociologia escolar sugerindo

reflexões. 
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Capítulo I – Pressupostos Conceituais e Teóricos

1. Identificando os Dilemas Históricos e Epistemológicos da Disciplina de Sociologia 

Para  o  presente  trabalho  é  de  fundamental  importância  identificar  os  dilemas  da

disciplina de sociologia, levando em consideração desde sua primeira proposta de inserção

na segunda metade do século XIX até os dias de hoje. Atualmente a disciplina encontra-se

no currículo oficial a partir da edição da Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008, que altera a

Lei nº 9.394/1996 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determinando a inclusão

das disciplinas de Sociologia e Filosofia como disciplinas obrigatórias em todas as séries

do ensino médio.¹

Através de uma análise que leve em consideração a historicidade da sociologia escolar,

observando as mudanças ocorridas no âmbito político e social do país que influenciaram a

educação, o objetivo do trabalho é identificar os dilemas que a disciplina de sociologia tem

enfrentado,  entendido em partes,  como consequência de seu histórico de intermitência.

Sendo assim, este trabalho entende a intermitência da disciplina de sociologia como um

dos principais fenômenos que desencadeia uma série de dilemas aos quais a sociologia

escolar e as (os) professoras (os) de sociologia enfrentam nos espaços institucionais da

educação. 

O trabalho procura reconhecer as fragilidades compreendidas a partir de uma análise

histórica, como também por seus dilemas enquanto disciplina escolar. Devemos considerar

a  baixo  itens  que  pretendem  abordar  a  intermitência  da  disciplina  de  sociologia,  as

desvalorizações  sofridas,  a  relação  disciplina  científica  e  disciplina  escolar,  a

contextualização desta em um universo mais amplo, a interdisciplinaridade, tanto dentro do

histórico  de  intermitência,  quanto  as  possibilidades  de  atuação  e  a  formação  dos

professores de sociologia são assuntos que compõe os itens que pretendem abordar alguns

dos dilemas e possíveis proposições da sociologia escolar. 

¹  “A Lei nº 11.684/2008 é um ordenamento adjetivo em relação à Lei nº 9.394/1996, que estabelece as
Diretrizes de Base da Educação Nacional, já que promulgada unicamente para alterar, na LDB, o art. 36, no
seu caput introduzindo o inciso IV e revogando, do seu 1º, o inciso III. O inciso III, revogado, prescrevia a
diretriz  de  que  o  domínio  dos  conhecimentos  de  Filosofia  e  de  Sociologia  necessários  ao  exercício  da
cidadania fosse demostrado pelo educando no final do Ensino Médio. O inciso IV, introduzido, estabelece a
diretriz de que serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do
Ensino Médio. ” (Relatório, Homologação)
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Os  itens  seguintes  que  compõe  os  dilemas  históricos  que  serão  abordados  neste

trabalho  são  relacionados  à  intermitência  da  sociologia  escolar  na  escola  básica  e  à

desvalorização da disciplina de sociologia escolar como parte significante de sua díade

entre obrigatoriedade e opcionalidade, fruto da sua tardia inclusão no currículo oficial da

educação básica.  A identificação da  intermitência  vem a  construir  um plano de  fundo

histórico  capaz  de  mostrar  as  consequências  desta  intermitência  e  como  esta  falta  de

consolidação da disciplina  no  currículo  oficial  contribuiu  para  uma hierarquização das

disciplinas além de outras desvalorizações reflexo de determinadas políticas fragilizantes

no que se refere  à disciplina, como a baixa carga horaria de aula, muitas das vezes, sem

mesmo ser compreendida quanto sua importância na formação das (os) alunas (os). 

Os dilemas que buscamos analisar, abarcados como desafios epistemológicos são os

itens  que  desenvolvem  a  relação  disciplina  científica  x  disciplina  escolar,  a

contextualização  da  disciplina  de  sociologia,  a  interdisciplinaridade  da  disciplina  e  a

formação do professor de sociologia da escola básica. Estes pontos compõem os dilemas

que deverão ser tratados, sendo encarados como dilemas diversos, mas que fazem parte dos

desafios  epistemológicos  que  a  sociologia  escolar  tende  a  enfrentar  neste  processo  de

recém-inserção no currículo oficial básico. Porém, esta maior identificação com estes itens

aos  desafios  epistemológicos  da  disciplina  não  nega  seu  entrelaçamento  com  a

historicidade que a disciplina de sociologia escolar passou e passa. 

A propor uma análise rigorosa,  problematizadora e que possa cooperar na luta por

legitimidade  da  disciplina,  este  trabalho  leva  em  conta  seu  aspecto  epistemológico

questionador  e  seu  potencial  de  aprofundamento  das  análises  sociais.  Buscando

desmistificar  as  contradições  que  se  encontram  entre  as  aparências  e  as  causas  dos

fenômenos  sociais,  estes  são algumas das  proposições  desta  produção.  Bem como seu

histórico intercalado entre as disputas de poder, o desenvolvimento deste primeiro capítulo

procura  abrir  pressupostos  que  venham a  contribuir  no  esclarecimento  dos  dilemas  da

disciplina  de  sociologia  e  contribuir  na  consolidação  da  sociologia  escolar  tanto  pelo

propósito  da  análise  aqui  desenvolvida,  como também na busca  por  contribuir  para  a

produção científica sobre a disciplina de sociologia.

 Compreendemos  que  a  Sociologia  escolar  recupera,  em  certa  medida,  sua

legitimidade a partir de sua inserção no campo das disciplinas obrigatórias, não apenas no
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que diz respeito a sua garantia explicita na LDB e nos PCN nos dias de hoje, mas antes de

tudo na formação crítica reflexiva dos alunos cidadãos. Esta segunda, na verdade é que

legitima a disputa política para a inserção da disciplina, pois em parte, é o fim último. Só é

valido a sociologia escolar e toda sua luta para a conquista deste espaço, pois há uma

clareza sobre a importância que este campo de conhecimento tem para as (os) alunas (os).

O fim último de ambas as partes se encontra no cotidiano escolar, na objetividade de estar

ou não dentro da sala de aula, oferecendo ou não a sociologia como uma possibilidade de

formação sólida e importante para a construção do arcabouço de conhecimento das (os)

alunas (os) cidadãos sobre suas vidas e como estas estão ligadas à realidade social. Desse

modo, alcançar ou não o espaço escolar, implica diretamente em desenvolver ou não o

exercício de reflexividade tão própria desta disciplina. 

Considerando este histórico intermitente, busca-se identificar como este provocou uma

necessidade de organização por parte dos profissionais das ciências sociais e da educação

de  forma  mais  ampla  a  buscar  uma  reflexão  e  organicidade  formada  para  resistir  ao

cerceamento da disciplina. Com isso, cabe a nós alguns questionamentos. Quais são as

consequências sofridas pelas interferências externas no campo da disciplina de sociologia?

O  que  os  tipos  de  governos  influenciaram  na  intermitência?  Já  nos  foi  revelado  em

produções anteriores que a causa desta intermitência nem sempre se justifica pela forma de

governo.  “Houve  momentos  democráticos  em que  ela  esteve  ausente,  e  momentos  de

ditadura  em  que  ela  esteve  ausente”  (Silva,  2008).  Desse  modo,  há  influências  das

características governamentais do momento, sejam elas democráticas ou não, muitas vezes

podendo adotar as mesmas posturas em relação à disciplina. 

Quando a disciplina de sociologia não sofre com a intermitência, há, por outro lado,

medidas fragilizantes que tendem a reduzir a carga horária de aula em detrimento de outras

disciplinas ‘mais importantes’, que, por conseguinte ocasionam a diminuição do currículo

mínimo da disciplina, e consequentemente redução do horário para ministrar a aula. Esta

redução diminui  o conteúdo,  o tempo de aula  e o salário  do profissional,  fortalecendo

também uma relação hierarquizada das matérias dispostas. A distribuição dos tempos das

matérias e a tradição das disciplinas no currículo do ensino médio causam um mal-estar de

inferioridade a posição da sociologia que se reflete  na relação da (o)  aluna (o) com a

disciplina. Essa  distribuição dos tempos escolares e a tradição das disciplinas revelam o

imaginário que está por trás dos currículos escolares, no qual a Sociologia é normalmente
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compreendida  pelos  alunos  e  a  sociedade  em  geral  como  uma  disciplina  pouco

significativa à formação básica. Nesse conjunto de ideias, é naturalizada uma hierarquia de

disciplinas  e  de seus  respectivos  saberes  estruturantes,  em que à  Sociologia cabe  uma

posição de inferioridade  nas relações nos espaços institucionais e nas decisões no plano

pedagógico. 

Os  desafios  enfrentados  pela  sociologia  são  desde  a  necessidade  de  luta  por

reafirmação de sua legitimidade enquanto estudo formador de cidadãos capazes de pensar

criticamente  o  mundo  em  que  vivem,  como  também  permitir  uma  sistematização  da

compreensão dos alunos buscando desmistificar o senso comum proveniente de uma forte

dominação ideológica. Mediante a crise ética e uma sociedade seletiva estratificada por

classes sociais, como a sociologia pode ser transformadora? Como fazer uma transposição

didática que conecte as visões de mundo apegadas as explicações aparentes com o uso dos

conceitos sociológicos para a construção crítica reflexiva das (os) alunas (os)? 

O traçado  histórico  terá  um objetivo  importante  no  amadurecimento  das  questões

propostas no trabalho, pois a historicização da sociologia apontará não só o que ocorreu,

mas dará pressupostos a partir dos fatos históricos para tentarmos identificar o potencial

crítico da sociologia e as consequências sofridas pela matéria pelo seu cerceamento da

educação básica. Mediante sua retirada e sua recém-inserção, a sociologia no campo da

educação é um espaço que necessita de luta por legitimação, clareza sobre sua importância

social  e  nas  possibilidades  de  construções  do  saber  de  forma  interdisciplinar  crítica

reflexiva pensada para alunos cidadãos que refletem o mundo em que vivem.

Mediante o sistema que vivemos e sua decadência expressa na devastação do meio

ambiental, fruto da extração desequilibrada proposto pelo sistema capitalista, a contradição

capital trabalho, a inserção da lógica mercantil nos espaços educacionais, o lucro excessivo

e para poucos, transforma a sociedade em um campo de desigualdade. Diante deste cenário

a sociologia, ao pensar as sociedades em todos os seus aspectos, procura ir mais fundo nas

causas  desses  problemas,  que  apesar  de  latentes  no  cotidiano,  muitas  vezes  são

neutralizados por discursos de falsas consciências e pelos aparelhos hegemônicos, como a

mídia. 

Esse caráter político inevitável que a sociologia carrega consigo é também um de seus

desafios, visto que os indivíduos, dotados de opiniões gerais sobre diversos aspectos da
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vida em sociedade,  contrapõem-se as análises da sociologia.  Ao mesmo tempo  em que

recorremos à transposição didática utilizando-se da biografia e o exercício da imaginação

sociológica,  por outro lado, encontramos o desafio de colaborar  na construção de uma

leitura crítica desse mesmo conjunto comum de representações sociais. Um desafio que

necessita sempre de um equilíbrio por parte do professor. 

Neste  primeiro  capítulo  trataremos  da  intermitência  da  Sociologia  escolar,  sua

desvalorização,  seja  por  uma  não  compreensão  da  sua  importância  na  formação  do

conhecimento  do  aluno,  sua  relação  tendenciosa  entre  disciplina  científica  e  disciplina

escolar onde uma recebe mais relevância que a outra, seu contexto de sociologia escolar na

escola  básica  mediante  a  carga  horaria  de aula,  sua  interdisciplinaridade  sem perder  a

clareza do seu conteúdo e a formação do professor de sociologia de escola básica levando

com conta tema, conceitos e teoria. 

Nada mais perturbador para uma profissão do que a falta de reconhecimento de sua

importância social. Ao passo que uma profissão sofre da falta de compreensão sobre sua

importância,  esta acaba por receber uma série de questionamentos que podem, por um

lado, promover um enriquecedor debate, como por outro lado, questões que levem a um

abalamento de sua legitimidade. Neste último, de modo que corrompa sua validação e que,

por  conseguinte,  leve  a  argumentos  viciosos  e  que  não  tem em si  uma  pretensão  de

identificação dos dilemas, mas, na verdade, uma busca de respostas que visem a fragilizar

a  importância  de  sua  presença  no  currículo  escolar  oficial,  ou  seja,  uma  negação  da

legitimidade da disciplina. 

O trabalho procura identificar alguns dilemas que a sociologia escolar e os professores

de  sociologia  sofrem  a  partir  das  experiências  vividas  nos  estágios  obrigatórios  das

disciplinas de Pesquisa e  Prática de Ensino I,  II  e  III  da grade curricular  do curso de

ciências  sociais  da  Universidade  Federal  Fluminense.  Como também,  das  experiências

como bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e como

professora voluntária de sociologia do Pré-Vestibular Comunitário Professor Wellington

Ricardo. Estes campos de atuação fizeram e ainda fazem parte da minha formação, que me

serviram de experiência e na contribuição da confecção deste trabalho. 

Os  estágios  de  observação  e  as  atuações  com  a  sociologia  escolar  não  somente

contribuíram enormemente com o amadurecimento destas questões como também abriu
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campo para que pudesse dialogar com os atores que formam este cenário escolar em que a

sociologia se encontra. Sendo assim, pude dialogar com os alunos, com os professores,

experienciar situações, comentários relacionados à disciplina. 

Contudo,  este  primeiro  capítulo  busca  identificar  os  dilemas  históricos  e

epistemológicos da disciplina de Sociologia a partir de alguns pontos que considero serem

fundamentais.  Obviamente,  que  não  há  pretensão  neste  trabalho  de  esgotar  os  itens

seguintes, como também de pontuar todos os dilemas. Há uma pretensão de contribuir para

a produção acadêmica das ciências sociais  licenciatura na elaboração de pesquisas que

identifiquem  os  dilemas  e  demandas  e  que  proponha  possibilidades  de  atuação  para

alcançar os objetivos esperados com a sociologia escolar. Em meio às duras questões do

sistema educacional brasileiro e da estrutura social  ao qual estamos inseridas (os), este

trabalho  possa  ajudar  esta  disciplina  essencialmente  reflexiva  a  consolidar-se  podendo

contribuir cada vez com mais eficácia na formação das (os) alunas (os), aos professores,

uma clareza do seu papel potencializado de transformação social, além da contribuição no

esclarecimento  dos  seus  desafios  epistemológicos  no  que  se  refere  a  sua  área  de

conhecimento, no caso a sociologia escolar. 

1.1– A Intermitência da Sociologia Escolar no Currículo da Escola Básica

As tentativas de inserções,  as  inserções e  retiradas  da disciplina de sociologia são

frequentes em todo seu histórico no currículo oficial da educação do Brasil. Este primeiro

item pretende abordar a historicização da sociologia escolar no currículo da escola básica a

fim de identificar a intermitência desta. Portanto, este item do trabalho terá como objetivo

resgatar este histórico, não com o intuito de reduzir os acontecimentos a fatos históricos

dados, mas mais que isto, a partir destes fatos, identificar o porquê da intermitência e as

consequências desta para a disciplina de sociologia. A escolha deste item primeiro não é

coincidência,  uma  vez  que  na  construção  deste  trabalho  o  ordenamento  dos  itens  foi

organizado de forma a contribuir  na construção do pensamento/conhecimento do leitor

sobre  a  sociologia  escolar.  Além disso, há  o  entendimento  de que  a  intermitência  da

disciplina  é  parte  importante  para  pensar  a  sociologia  escolar  sendo fundamental  para

iniciar o debate sobre os itens seguintes. 

Em meados da segunda metade do século XIX, a sociologia no Brasil aparece como

sugestão  de  Rui  Barbosa  a  fim  de  que  esta  substituísse  a  Disciplina  Direito  Natural,
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todavia,  a  proposta  sequer  foi  votada.  Em  1890,  o  Ministro  da  Educação  Benjamim

Constant, influenciado pelas ideias positivistas de progresso e ciência, sugere a partir das

Reformas na Educação no começo do governo republicano a introdução obrigatória da

disciplina  de  sociologia  nos  cursos  secundários  e  superiores.  Porém,  ironicamente

Benjamim Constant falece e a Reforma não se realiza. 

Vale destacar, que apesar de a sociologia escolar não ter sido oficialmente colocada no

currículo oficial de forma que se tornasse uma obrigatoriedade para todos os estados, as

influências durkheimianas orientadas pela Escola Objetiva Francesa alcançaram, aqui no

Brasil, figuras públicas e escolas normais. 

Nas  primeiras  décadas  do  século  XX  o  Brasil  passa  por  diversas  mudanças

econômicas, políticas e efervescências sociais. Na década de 30, boa parte da população

ainda era analfabeta e a escola era um espaço para poucos. O panorama nacional era de

industrialização e transformações na administração pública. Vale lembrar, que até pouco

tempo antes o Brasil era administrado pelo imperador, como características de uma nação

colonizada, escravocrata e latifundiária. Sendo assim, o panorama do Brasil na década de

30 era de transformações nos vários setores da sociedade brasileira. 

 Diante  dessa  conjuntura  dinâmica,  a  educação  sofreu  mudanças.  Com  o  Estado

assumindo  a  responsabilidade  de  oferecer  saúde,  educação  e  previdência  social,  entre

outras atribuições da administração da esfera pública,  entre  os anos de 1925 a 1942 a

sociologia  institucionalizou-se.  A partir  da  recente  criação  do  Ministério  da  Saúde  e

Educação, houve a Reforma Rocha Vaz e em seguida a ocupação do cargo de ministro

Francisco  Campos.  Neste  momento  a  educação  brasileira  passa  por  uma  organização

nacional e a sociologia escolar integra-se aos currículos da escola secundária, na formação

de professores, comumente conhecido como normal, além dos cursos preparatórios. 

Se a sociologia enquanto ciência, também conhecida como “ciência da crise”, nasceu

de intensas transformações  ocorridas  no século XVIII e  XIX na Europa,  no Brasil,  no

século XX, com as transformações dos vários aspectos básicos da sociedade brasileira,

mencionados  acima,  a  sociologia  nasce  como  demanda  com  a  criação  dos  cursos

superiores de Ciências Sociais. Ocupada as universidades, a sociologia ajudou a construir

elaboradas ideias que se diversificavam politicamente. 
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Após a Revolução de 30, em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado assumindo o

governo  do  país  de  forma  autoritária.  O período  que  conhecemos  como Estado  Novo

(1937-1945)  impactou  as  decisões  tomadas  anteriormente  no  âmbito  educacional.  As

intervenções alcançaram a disciplina de sociologia que foi retirada do currículo oficial da

escola básica e consequentemente dos preparatórios, restando apenas no ensino superior

com a permanência dos cursos de ciências sociais  nas universidades.  Em 1942, com a

Reforma Capanema,  que  implementou  mudanças  no  ensino  secundário,  redistribuiu  os

segmentos  e  modificou o caráter  da instituição escolar  para um viés  que auxiliasse na

formação técnica. 

Mediante  a  recente  industrialização  do  país  e  as  demandas  por  mão  de  obra

profissionalizada,  a  instituição  escolar,  através  da  Reforma  Capanema,  modificou  os

objetivos a serem alcançados no processo de escolarização para atender as demandas da

indústria.  A valorização  do  tecnicismo  e  o  modo  de  governo  autoritário  de  Vargas

provocaram a retirada da disciplina de sociologia, na medida em que esta não atendia as

necessidades da indústria e se encontrava pouca ‘importante’ dentro da hierarquização das

ciências. 

Em 1942, após a Reforma Capanema, a sociologia encontrava-se frágil no curso de

formação  de  professores,  assumindo  com  frequência  nomes  diferentes  e  no  ensino

secundário  considerada  uma  disciplina  intermitente.  A  fragilidade  da  disciplina  se

consolida, por mais contraditório que pareçam essas palavras, no momento em que se tem

a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961 em que a disciplina de

sociologia é considerada optativa no currículo. Diante deste cenário de marginalização da

sociologia do currículo secundário, a disciplina ocupava somente as salas do curso normal

sendo  mantida  pelo  seu  caráter  aparentemente  científico  proporcionando  um  ‘ar’

cientificista da formação de professores. 

Em tempos de ditadura a disciplina de sociologia não se fortalece e não se integra ao

currículo  oficial.  Se  no  Estado  Novo,  instaurado  quando  a  disciplina  de  sociologia  já

integrada, a mesma foi retirada, na ditadura militar iniciada em 1964, esta configuração

não se modifica. A Reforma na educação realizada pelo regime militar, a LDB nº 5.692/71,

propôs outras disciplinas de cunho social, mas que não levava o nome de sociologia, além,

fica claro, de não ter inserido a disciplina na Reforma Educacional realizada pelo regime. 
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 Se, por um lado, a disciplina de sociologia sofria constantemente com as recorrentes

transformações da política brasileira e com as recentes mudanças na área da economia, as

ciências  sociais,  no  âmbito  acadêmico,  tomavam  rumos  diferentes.  Apostando  no

tecnicismo, a Reforma militar na educação manteve a profissionalização, no entanto, com

as mudanças na economia brasileira causadas por posturas desenvolvimentistas, o regime

militar foi gradativamente abrindo espaço para modificações na LDB possibilitando até

mesmo  a  opcionalidade  do  ensino  profissionalizante,  que  acabou  por  abrir  espaço  no

currículo oficial para inserção de outras disciplinas. 

Diante deste recente cenário de gradual abertura houve organizações dos cientistas

sociais, secretarias de Educação, congressos e encontros de ciências sociais organizados

para amadurecer a defesa da inserção da disciplina de sociologia no currículo oficial da

escola básica. Campanhas foram organizadas para que a sociologia voltasse às escolas. “A

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, por exemplo, passa a recomendar que as

escolas incluam em seus currículos Sociologia, Filosofia e Psicologia. ” (PCN). 

A  luta  pela  volta  da  disciplina  de  sociologia,  como  parte  da  luta  pela

redemocratização, busca a inserção através de pressões políticas de produções acadêmicas,

e  abertura  de  concursos  para  magistério  em  âmbito  estadual.  Se  utilizando  de  certa

independência que o Estado tem com a aplicação das diretrizes nacionais, o movimento

pela volta da sociologia escolar atuou na busca pela realização de concursos de magistério

para a sociologia, na elaboração de livros didáticos que pudessem orientar os professores

em sala de aula, a fim de garantir  esta área de conhecimento no espaço escolar, como

também de forma decentralizada impor uma oficialização da disciplina nacionalmente. 

Em 1996, com a nova LDB nº 9.394/96, a sociologia passa a integrar o currículo, a

partir do Artigo 36, 1º, Inciso III, que determina que “ao fim do ensino médio, o educando

deve  apresentar  domínio  de  conhecimento  de  Filosofia  e  Sociologia  necessários  ao

exercício da cidadania”. Todavia, ironicamente, este artigo sofre de errôneas interpretações

pelas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio  (DCNEM),  pelo  parecer

CNE/CEB 15/98 e  da  Resolução CNE/CEB 03/98 que  não identifica  no documento  a

exigência  da  obrigatoriedade  da  disciplina  de  sociologia,  podendo  os  conteúdos  desta,

estarem diluídos em outras disciplinas, atuando de forma interdisciplinar. DE acordo com o

parecer  CNE/CEB nº 38/2006:
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“É referido,  ainda o Parecer  CNE/CEB Nº 22/2003,  no qual,  ao
tratar de questionamentos sobre currículo da Educação Básica, das
escolas públicas e particulares”, e recorrendo à LDB e à Resolução
CNE/CEB nº 3/98, este Colegiado ponderou que “não há, dentro da
legislação  pertinente,  obrigatoriedade  de  oferecer  Filosofia  e
Sociologia como disciplinas. ” (Parecer CNE/CEB nº 38/2006) 

Mais  recentemente,  a  sociologia  escolar,  impulsionada  pela  contínua  luta  por

obrigatoriedade, após ser aprovado no Congresso Nacional, é vetada pelo então presidente

da República, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Somente no governo seguinte, com

o  presidente  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  o  Lula,  que  em  2008  é  aprovada  o  ensino

obrigatório da disciplina de sociologia que passa, juntamente a disciplina de filosofia, a

tornar-se obrigatória no currículo oficial da escola básica. Desde então, tanto as escolas

públicas quanto as privadas devem oferecer para suas alunas (os) os conhecimentos desta

área com um tempo de aula específico para a cada matéria. 

Diante desta dinâmica histórica de intermitência e de interpretações equivocadas, a

sociologia  escolar  tornou-se  obrigatória  no  século  XXI.  Nesse  sentido,  como já  havia

mencionado no início deste item, historicizar a disciplina de sociologia é parte fundamental

da elaboração deste trabalho e do desenvolvimento dos itens seguintes. A partir da clareza

das diversas empecilhos, interesses e interferências políticas e econômicas, tanto no campo

da educação, quanto mais especificamente na sociologia escolar, é possível perceber como

a presença desta disciplina é conflitante e incomoda, dependendo, por exemplo, do tipo de

governo ou das pretensões educacionais da época.

Mais abaixo será oportuno desenvolver considerações sobre as consequências desta

intermitência na sociologia escolar hoje. A partir da inserção os professores de sociologia

passam a ter outros desafios para garantir uma atuação potente da disciplina. As medidas

fragilizantes que tanto atuam de forma ampla no sistema educacional, quando de forma

específica na disciplina de sociologia buscam redução de carga horária de aula, redução do

conteúdo,  políticas  de  distribuição  das  matérias  baseadas  em  uma  hierarquização  dos

conhecimentos. O que nos leva a crer que a sociologia escolar sofre de interferências que

as  tornam distintas  das  demais  disciplinas  obrigatórias  no  Currículo  Oficial  da  Escola

Básica. O PCN contextualiza que: 
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“Primeiramente, a disciplina de sociologia tem uma historicidade
bastante diversa de outras disciplinas do currículo, tanto em relação
àquelas do campo das linguagens como em relação às das Ciências
humanas, mas sobretudo das Ciências Naturais. É uma disciplina
bastante  recente  –  menos  de  um  século,  reduzida  sua  presença
efetiva à metade desse tempo; não se tem um século, reduzida sua
presença efetiva à metade desse tempo; não se tem ainda formado
uma comunidade de professores de Sociologia no ensino médio,
quer  em âmbito  estadual,  regional  ou  nacional,  de  modo  que  o
diálogo  entre  eles  tenha  produzido  consensos  a  respeito  de
conteúdo, metodologias, recursos, etc, o que está bastante avançado
nas outras disciplinas. Essas questões já poderiam estar superadas
se houvesse continuidade nos debates, o que teria acontecido se a
disciplina nas escolas não fosse intermitente. ” (PCN’S)

Baseado nesta historicização cabe-nos agora o desafio de problematizar os fatos, a

fim  de  não  conspirar  em fatalidades  fruto  do  desânimo,  mas  sim  de  analisá-las  para

perceber as motivações e a centralidade que a sociologia toma nas disputas de poder e nas

reformas  educacionais.  Quais  são  as  preocupações  dos  governantes  com  o  papel  da

sociologia no espaço escolar? Por que tanto esforço para impedir a garantia das ciências

sociais na formação da (o) aluna (o)? 

As alternâncias entre obrigatoriedade e opcionalidade no ensino escolar ocorreram

em tipos de governo diferentes, muitas vezes servido aos interesses vigentes, e, em outros

momentos, não sendo incluída no currículo oficial. Essas variações ocorreram durante sua

história provocando consequências para a disciplina de sociologia, para os professores e

para  os  alunos,  mas  também gerou  uma  resistência.  Sociólogos,  educadores  de  forma

ampla,  universidades  e  sindicatos  buscaram a  inserção  da  disciplina  de  sociologia  no

currículo escolar da escola básica.

As  diversas  mudanças  no  panorama  político  e  social  do  Brasil  influenciavam e

continuam  influenciando  o  campo  da  educação  através  de  mudanças,  sejam  na  carga

horária  das  disciplinas,  nos  objetivos  que  se  buscam  alcançar  com  as  alunas  (os)  na

educação básica, na retirada ou inserção de uma área do conhecimento, entre outras. Essas

intervenções, geralmente ligadas ao governo vigente tendem a encontrar na educação a

extensão do seu plano ideológico e sendo a sociologia uma disciplina de rico potencial,

podendo ser usada para legitimar posições conservadoras, quanto para desnaturalizar as

explicações  aparentes.  Estes  campos,  como  diz  Oliveira  logo  abaixo,  acabam por  ser

22



campos “pouco autônomos” e não por coincidência a educação e a disciplina de sociologia

encontram-se na linha de frente destes interesses, nesse sentido, Oliveira afirma que:

 “Assim  como  a  sociologia,  o  campo  educacional  poderia  ser
classificado  como  um  “pouco  autônomo”,  logo,  sobre  a  sua
dinâmica circunscrevem-se questões de cunho econômico, político,
cultural,  dentre  outros.  A interface  estabelecida  entre  estes  dois
campos  configura-se,  portanto,  como  uma  esfera  marcada  por
“interferências” diversas, neste sentido, a sociologia atrela-se aos
humores políticos e sociais, partindo desta abordagem teórica, mais
que o ensino de outras ciências na estrutura curricular da educação
básica” (OLIVEIRA. 2003. p 51)

 

Sendo  assim,  tanto  a  educação  quanto  a  disciplina  de  sociologia  acabam  por  ser

campos  de  interesses  e  de  disputa  dos  vários  setores  da  sociedade,  considerando  sua

importância na intervenção e/ou formulação das visões de mundo das (os) alunas (os). No

caso da sociologia, sua presença no currículo oficial da escola básica pode ter usos e não

usos  diversos.  O que  quero  dizer  é  que  esta  pode ter  seu  conteúdo  reformulado  para

legitimar práticas sociais de interesses do poderio vigente, como também desmistificar as

explicações  sobre  os  fenômenos  sociais,  que  muitas  vezes  pode  ser  considerada  uma

ameaça. Ou seja, a sociologia escolar, construída através de um processo de transposição

didática  dos  estudos  das  ciências  sociais,  pelo  seu  conteúdo  essencialmente  reflexivo,

tende a propor principalmente a identificação dos fenômenos sociais, buscando explicações

científicas, mas sem deixar de considerar sua possibilidade de aprimorar explicações que

justifiquem certas condições existentes. 

Esse  duplo  caráter  que  a  sociologia  assume,  é  em  parte  consequência  da  não

homogeneização das diversas explicações sobre as relações sociais, grupos e sociedades.

As  diferentes  correntes  de  pensamento  que  circundam e  formam o  conhecimento  das

ciências  sociais  podem  ser  utilizadas  como  recursos  nestas  manobras  de  colocar  a

sociologia neste campo “pouco autônomo”. Mediante esta complexa face da sociologia e

suas interferências, consideramos todos os implicadores sociais, políticos e econômicos,

com ênfase nos tipos de governo vigentes durante o século XX no Brasil, porém, seria

egocêntrico esperamos que com a inserção da sociologia escolar, as mazelas da educação

venham a findar-se. Sobre isso, Oliveira nos compreende:
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 “Compreendemos  que  o  silenciamento,  ao  qual  é  lançada  a
sociologia durante anos, no currículo da educação básica brasileira,
remete a uma estratégia de reprodução das práticas sociais.  Mas
também a sua presença não pode ser simplificada a uma guinada
política  e  institucional,  como  se,  por  si  mesma,  a  inclusão  da
sociologia  no  currículo  escolar  representasse  uma  mudança
paradigmática, em termos tanto políticos quanto epistemológicos,
na realidade brasileira. ” (OLIVEIRA. p. 52)

Como se mostra na passagem acima, Oliveira também nos ajuda a não cairmos numa

ideia da sociologia escolar heroica, que suprirá as mazelas educacionais e sociais a partir

dos seus conhecimentos. A sociologia escolar decorre como uma disciplina de importância

na formação do aluno cidadão e na formação mais criteriosa sobre os fenômenos sociais,

no entanto está como as demais disciplinas, bem como o campo da educação sofrem com o

esvaziamento ideológico e a mercantilização do sistema ao qual estão inseridas. 

Os paradigmas sociais  e  educacionais  forçam a precarização dos  vários  setores da

sociedade como uma tentativa, muitas vezes, de deslegitimação da qualidade do serviço de

direito dos cidadãos, garantido pelo Estado, em contraponto a uma legitimação do discurso

da decadência do serviço público. Na medida em que o Estado não garante os direitos

assegurados  na  constituição,  o  serviço  privado  ganha  mais  espaço  para  oferecer  seus

serviços. Esta balança, quando não favorável à garantia dos direitos para todas (os), tende a

abrir demanda para setores privados. Fica claro em nossa sociedade, como este esquema

funciona, quando pensamos, por exemplo, no Sistema Único de Saúde (SUS) e os planos

de saúde, ou nas escolas e universidades públicas e as escolas e universidades privadas.

No  caso  da  educação,  a  fragilização  dos  serviços  públicos  atende  também  a  um

importante  papel  ideológico  e  de  manutenção da  lógica  estruturada.  A educação é  um

campo de disputa, exatamente pelo saber do seu potencial. Devendo considerar, portanto,

que a sociologia, pelo seu potencial mencionado acima, salienta ainda mais os interesses

tanto  por  parte  do  interesse  privado,  político,  quando  da  categoria  educacional.  Um

exemplo  no  Brasil  que  demostra  as  influências  políticas  sobre  a  organização  das

instituições educacionais são as formas de inserção das diretorias.

Tive  a  oportunidade  de  participar  da  pesquisa  Identidades  e  Conflitos  no  Espaço

Escolar:  História  e  Cultura  Afro-brasileira,  que  buscava  identificar  os  efeitos  da
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obrigatoriedade da História da Cultura Afro-brasileira e da Religião nas escolas públicas

em Campos dos Goytacazes. Tendo por necessidade do campo de abrir diálogo com os

docentes, coordenação e direção dos colégios que seriam nossos espaços de observação,

obtínhamos, entre outros resultados recolhidos, o que nos é conveniente para dialogar com

as influências no campo da educação, é termos identificado que os cargos das atribuições

do colégio eram resultados de indicações políticas. O cargo de direção do colégio era fruto

de  uma  indicação  política  que  gerava  uma  série  de  conflitos  no  espaço  escolar,  por

contrariar uma escolha democrática e de servir aos interesses de quem indicou e não da

comunidade escolar. 

Este problema se revela em muitas outras escolas no Brasil,  sendo hoje motivo de

polêmica  nos  debates.  Não  nos  atentaremos  aqui  as  diversas  consequências  que  estas

nomeações indicadas causam, mas nos é importante por agora ressaltar o interesse destas

indicações. Por que a educação, no que se refere às instituições escolares, é um espaço que

recebe tanta influência? Neste caso, tanto a educação, quanto a história da disciplina de

sociologia tem marcas destas interferências diversas. 

A disciplina escolar de sociologia, ainda em comparação com o campo da educação,

como campos considerados “pouco autônomos”, desde sua primeira iniciativa de inserção

no  século  XIX  foi  somente  garantida  como  disciplina  obrigatória  na  LDB  em

2008.Considerando  seu  histórico  de  intermitência,  a  sociologia  escolar  é  hoje  a

representação  de  uma  conquista  a  partir  das  disputas  políticas  entre  os  governos  os

movimentos  sociais  e  as  categorias  educacionais.  Sobre  sua  luta  por  espaço,  teve  de

responder aos diversos questionamentos sobre sua importância na formação dos alunos ou

como esta  provocaria  um inchaço no currículo  escolar  médio,  até  mesmo,  a  imprensa

considerou as disciplinas enraizadas  no ideário marxista.  Nesse sentido, Oliveira afirma

que:

“Argumentamos aqui que tanto a presença, quanto a ausência
da  sociologia,  no  currículo  do  ensino  médio,  representa
demarcações de poder,  que em boa parte  do momento histórico,
tem  sido  utilizado  como  estratégia  de  dominação  e  reprodução
social. ” (OLIVEIRA. p. 53)

A presença da história da intermitência neste trabalho se mostrou diante de uma

série  de  posições  e  estratégias  de  dominação e  interesses.  Neste item esbarramos com
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justificativas  de  ‘equívoco’ na  interpretação  acerca  da  garantia  da  obrigatoriedade  ou

interdisciplinaridade  da  disciplina  de  sociologia.  Diante  das  disputas  e  demarcações,  a

sociologia escolar ficou a cargo de acasos e ‘enganos’, como também das necessidades

industriais e relegada a um papel inferior ao de outras disciplinas quando hierarquizadas a

partir  de  critérios  comparativo  entre  as  áreas  das  ciências  naturais  e  humanas  e  suas

utilidades diante da conjuntura econômica, mesmo tendo questões sociais tão adversas.

Com a intermitência e seu histórico conturbado, a sociologia escolar se consolida

tardiamente  com a edição de lei que garante a obrigatoriedade da disciplina em todas as

redes de ensino médio brasileiras.  Levando em conta não só sua recente obrigatoriedade

em âmbito nacional, mas também e acima de tudo as consequências desta falta de garantia

de  espaço,  identificamos  um  impacto  desta  intermitência  no  número  de  produções

acadêmicas de licenciatura que contribuam na compreensão do espaço escolar e no ensino

da sociologia escolar, como também, a falta de garantia da disciplina, objetivamente, anula

experiências que nutrem, de acordo com a metodologia conceito e evidência, aproximar as

teorias de ensino da sociologia e a formação dos futuros professores com as experiências

que a sociologia em sala de aula poderia proporcionar. 

Quando a sociologia alcança seu espaço de disciplina, novas demandas e desafios

surgem. Um dos desafios a serem abordados no item seguinte compreende a distribuição

hierarquizada das disciplinas escolares. A desvantagem de a sociologia escolar ter chegado

muito posteriormente à obrigatoriedade em relação às demais áreas abre espaço para uma

hierarquização baseada no tempo que aquela disciplina se encontra garantida na formação

das alunas (os). A OCN destaca: 

“Essa  aparente  desvantagem  da  Sociologia  em  relação  a  outras
disciplinas escolares – não ter um corpus consensualmente definido
e consagrado – pode se revelar uma vantagem, no entanto. É certo
que pode trazer um questionamento da parte de outros professores e
mesmo alunos, ferindo sua legitimidade já tão precária diante do
currículo,  mas  também  é  certo  que,  pelas  mãos  das  recentes  e
predominantes concepções pedagógicas – os construtivismos, por
exemplo –, há um questionamento e uma revisão da organização
curricular  de  todas  as  outras  disciplinas.  Questiona-se,  por
exemplo, a ideia de pré-requisitos, isto é, que um tópico dependa de
outras  anteriores  para  ser  desenvolvido,  negando-se,  portanto,  a
ideia de sequência estabelecida entre os tópicos. Nesse sentido, a
Sociologia  fica  à  vontade.  Por  um  lado,  a  não  existência  de
conteúdos consagrados favoreceria uma liberdade do professor que
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não é permitida em outras disciplinas, mas também importa numa
certa arbitrariedade ou angústia das escolhas...Bem se entende que
essa  situação  também  é  resultado  tanto  da  intermitência  da
presença da Sociologia no ensino médio quanto da não constituição
ainda  de  uma  comunidade  de  professores  da  disciplina,
comunidade que possa realizar encontros, debates e a construção
de, senão unanimidades – que também não seriam interessantes –,
ao menos consensos ou convergências a respeito de conteúdos e
metodologias de ensino.” (OCN, 2008, P. 116)

Contudo,  a intermitência  deixa seus desafios os mais diversos,  que aliado a uma

política  de  interesses  e  as  exigências  da  valorização  do  letramento  e  o  numeramento

alimentam dúvidas e fragilidades para a disciplina de sociologia. O que identificamos é um

histórico de intermitência e de resistência, de interesses e influências diversas, que apesar

de  em parte  terem sido  superadas,  na  medida  em que hoje  a  disciplina  de  sociologia

encontra-se garantida na LDB, por outro lado seus impactos assolam a prática e tornam-se

desafios. A sociologia foi garantida pela luta e insistência que se faz necessária mediante as

provocações  e  hierarquizações.  O  que  sentimos  é  uma  constante  necessidade  de

legitimação de sua importância na contribuição na formação da aluna (o). 

Sendo assim, a intermitência da Sociologia Escolar no currículo da Escola Básica

inicia uma reflexão que desdobra as problemáticas vividas no espaço escolar hoje, com a

‘já’ presença da disciplina de sociologia nas escolas. Diante da conturbada legitimação, nos

salta  como desafio  a  formação dos  professores  de sociologia  para  atuar  com base  nas

orientações  curriculares  nacionais,  levando em consideração o  tema,  conceito  e  teoria,

como também, o contexto atual da escola do século XXI e os moldes de uma sociedade

capitalista em diálogo com os conhecimentos desnaturalizantes propostos pela sociologia.

Adiante,  seguiremos  dialogando  com os  dilemas  que  em parte  recebem influência  do

histórico de intermitência. 

1.2 – A Desvalorização da Sociologia Escolar na Escola Básica 

Este item pretende discorrer sobre as desvalorizações que a disciplina de sociologia

sofreu  e  sofre  no  currículo  oficial  e  no  dia  a  dia  do  cotidiano  escolar.  Levando  em

consideração seu histórico intermitente e a sua atual inclusão, tardia em relação às outras
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disciplinas  já  consolidadas  no  currículo  oficial,  são  alguns  dos  pontos  considerados

agravantes que reforçam um ar de ‘menos importante’ da disciplina para a construção do

conhecimento das (os) alunas (o) e de pouca importância nos exames classificatórios. A

sociologia, agrupada na área das ciências humanas; equivocadamente comparada com as

ciências  exatas,  onde  comumente  tende  a  ser  encarada  por  exigir  graus  menores  de

dificuldade, reforça na particularidade da disciplina de sociologia uma ideia distorcida de

“menos complexa” ou pouco científica na medida em que é encarada como um amontoado

de ideias subjetivas que beiram a psicologização do ponto de vista social. 

A hierarquização  das  disciplinas  escolares,  levando  em consideração  as  diferentes

cargas horárias de aula,  justificado por um grau de importância “socialmente” dado ao

numeramento e ao letramento, implica a redução da carga horária de aula de determinadas

disciplinas e como consequência, redução dos conteúdos das matérias. Esta hierarquização

acaba  por  diminuir  o  acesso  das  (os)  alunas  (os)  aqueles  conhecimentos  que  não  se

enquadram na utilidade do numeramento e letramento e, por conseguinte adequação aos

tempos de aula ocasiona a redução do já insatisfatório salário das (os) professoras (ores).

A disciplina de sociologia sofre de uma desvalorização científica por muitas vezes ser

compreendia em um plano de subjetividade tão individualizado que beiraria  uma mera

opinião desvinculada de qualquer rigor metodológico ou mesmo que não necessitaria de

embasamentos  teóricos  e  o  uso  das  produções  científicas  sobre  determinado  assunto.

Primeiramente,  tem-se  uma  contradição,  pois  até  mesmo  as  opiniões  são  frutos  de

influências  externas,  não  sendo  uma  criação  autônoma  de  quem  pensa.  Portanto,  até

mesmo as opiniões são formadas por ‘sensos comuns’ que produzem explicações sobre os

acontecidos  sociais.  Devemos  saber  que  a  opinião  é  socialmente  construída  e  que  de

acordo  com Karl  Marx,  a  ideologia  dominante  de  uma época  é  a  ideologia  da  classe

dominante.  Sendo  assim,  muitas  ideias  que  fecundam  as  opiniões  aparentemente

individuais fazem parte de um conjunto de ideias elaborado pelas classes dominantes e

difundido pela  imprensa e  pelas  instituições,  inclusive  a  educacional,  que explicam os

fenômenos sociais supostamente aliados ao discurso de imparcialidade, quando na verdade,

estão carregados de influências e interesses. 

A sociologia é uma ciência que busca dar explicações sobre as relações sociais, os

grupos  e  sociedades,  procurando  compreender  as  variadas  formas  de  organização
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econômica,  política,  cultura  e  social  destas  sociedades.  Abordando  temas  sociais

abrangentes recorrentes em diversas sociedades até características deveras particulares, a

sociologia fala sobre o mundo e sobre o cotidiano. Podemos abordar temas sociais desde os

mais macros, como a estrutura social e desigualdade no Brasil e como isto influencia a vida

de uma grande parte da população de maneira direta e cotidiana. As mulheres e homens são

encarados pelas ciências sociais como seres sociais, portanto, são fruto de relações com as

quais a sociologia, antropologia e ciência política se ocupam do estudo das mulheres e dos

homens como seres sociais, abordando as relações, práticas e ideias que caracterizam os

seus processos de socialização, sendo assim, ocupam se com a construção destes sujeitos e

com os meios e relações destes sujeitos. 

A intimidade destas ciências com a vida banal ou secular da vida humana as torna

preocupadas  com  circunstâncias  também  próprias  da  vida  desses  sujeitos  que  são

sistematizadas por estes últimos num plano de entendimento do mundo que tente os tornar

coerente e possível de ser vivido. O arcabouço de conhecimento interiorizado por estes

indivíduos durante as experiências de socialização é interpretado criando visões de mundo

que dão coerência e ordenamento a este. Esse conjunto de ideias, é por nós considerado,

como  já  foi  mencionado  acima,  permeado  por  uma  série  de  influências.  Através  de

produções culturais, mídias, instituições, tradições antidemocráticas arrigadas ao contexto

histórico  da  nação  brasileira  e  ademais  complicadores,  forma-se  este  arcabouço  de

conhecimentos interiorizados, que muitas vezes suportam ideias gerais explicativas sobre

os fenômenos e situações sociais. 

O que nos parece óbvio, seria que a sociologia fosse mesmo uma ciência próxima do

cotidiano dos sujeitos, pelo que foi mencionado acima, e teria como objeto de estudo este

todo campo de relação e criação humana. Com isso, convém a esta ciência a vida dos

indivíduos,  o  que  eles  pensam  e  sua  subjetividade.  No  entanto,  as  ciências  sociais;

antropologia, ciência política e sociologia, não são uma ciência do indivíduo que pensa ou

da simples somatória de todas as sistematizações humanas sobre a sociedade e suas vidas.

Na  sociologia  não  há  um  ‘qualquer  esclarecer’ baseado  nas  aparentes  explicações  da

particularidade de ser social, mas uma preocupação com uma abordagem científica para

realização de análises para os ocorridos sociais. Bem como as demais ciências, o sociólogo

necessita  de  embasamento  teórico,  rigor  metodológico  e  pesquisa.  Analogamente,  o

biólogo estuda as células, e apesar de ser composta biologicamente por esta, o biólogo não

29



se resume a uma célula. O historiador, preocupado com a história do homem ao longo do

tempo,  tem  o  passado  como  objeto.  O  historiador  é  influenciado  por  determinados

passados, mas muitas das vezes não viveu esta temporalidade. 

É necessário compreender que não é porque o sociólogo se ocupa de um campo as

vezes  íntimo  da  vida  humana  e  de  sua  própria  vida,  que  não  possa  ser  estudada.  Já

compreendemos o papel da sociologia e seu objeto de estudo, portanto negar esta ciência

por  que  está  nos  parece  se  aproximar  muito  das  opiniões  não  nos  parece  legítima.  A

suposta subjetividade que beiraria uma mera opinião, com a qual, acusa-se a sociologia de

sofrer,  ignora  que  esta  ciência  nasce  da  necessidade  humana.  Esta  emana  do homem!

Ignora-se também o esforço de diversos intelectuais de elaborar metodologias de análise

fielmente preocupadas na cientificidade da pesquisa. Não negamos que o sociólogo é um

indivíduo que carrega consigo preconceitos e opiniões não científicas, mas de acordo com

o físico Bachelard:

“Quando o espírito se apresenta à cultura científica, nunca é jovem.
Aliás,  é  bem  velho,  porque  tem  a  idade  de  seus  preconceitos.
Acender  à  ciência  é  rejuvenescer  espiritualmente,  é  aceitar  uma
brusca mutação que contradiz o passado. A ciência, tanto por sua
necessidade  de  coroamento  como  por  princípios,  opõe-se
absolutamente à opinião” (Pág. 18, BACHELARD) 

Neste caso, Bachelard nos propõe um afastamento necessário da opinião para fazer

ciência. Para a sociologia, o afastamento tende a ser seguindo no que se refere ao seu rigor

metodológico, no entanto as opiniões são objeto de estudo da sociologia. Cabendo a nós,

sociólogos,  saber  se  apropriar  destes  objetos  de  forma  que  estes  sejam  desafios

propositivos a abordagens do estudo. Em se tratando da sociologia escolar, a disciplina

propõe exercício de pensar a realidade das (os) alunas (os) e as questões mais amplas com

auxílio dos conceitos transpostos aquela etapa de formação. Portanto, assumir o papel do

uso das opiniões na sala de aula, pode ser uma ponte de diálogo em que a opinião é objeto

fundamental para a transposição didática e a imaginação sociológica. Sobre este assunto,

desenvolveremos nos itens seguintes.

Não só questionada sobre sua possível fragilidade científica, a sociologia científica e a

sociologia escolar são indagadas quanto sua utilidade no meio escolar, muitas das vezes,

pelas próprias alunas (os). Para que serve a sociologia? O que eu faço com a sociologia?
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Inseridos  em  uma  lógica  social  da  produção  e  utilidade  prática  e  da  educação

profissionalizante e preparatória para o mercado de trabalho ou exames eliminatórios, a

disciplina de sociologia aparece pouco atraente e útil. Saber sobre o seu dia a dia e como

isto  está  ligado  às  questões  mais  amplas  não  parece  servir  neste  lugar  de  demandas.

Portanto, ao mesmo tempo em que a sociologia se aproxima do sujeito por ser seu objeto,

ela se distância na medida que o útil  e importante parece não ser pensar a vida e sua

biografia no mundo em que vive. 

Em  uma  experiência  recente  de  estágio  no  Colégio  Estadual  Aurelino  Leal,

localizado no Município de Niterói no bairro do Ingá, como parte obrigatória da disciplina

de pesquisa e prática de ensino em ciências sociais, acompanhava as aulas de sociologia.

Em um dos  dias  de  estágio,  enquanto  preparava  os  aparelhos  para  a  exibição  de  um

documentário, os alunos teciam comentários, incluindo um grupo de alunas (os) próximos

a  mim.  Mediante  a  preparação  do  espaço,  podia  escutar  os  comentários  referentes  à

disciplina, no qual fui surpreendida com um questionamento retórico de uma das alunas

para os colegas. ‘Sociologia, cara, pra quê serve sociologia? ’ 

A desvalorização da sociologia vem de uma falta de adequação, mesmo tão adequada,

as  necessidades  exigidas.  Mesmo  quando  o  mundo  carece  de  outras  formas  de  ver  e

explicar os acontecimentos, a escola parece seguir o currículo das exigências da absorção

da mão de obra barata contribuindo na formação básica para a realização das atividades

mecânicas e com baixa remuneração. A sociologia enquanto ciência se consolida no século

XIX,  em  um  momento  que  a  sociedade  europeia  vivia  intensas  transformações  que

alteraram o processo de produção e a organização da vida social, considerando entre outras

implicações, os avanços tecnológicos que consolidaram o momento histórico da Revolução

Industrial.  A  necessidade  de  respostas  a  essas  transformações  que  ocasionaram  na

sociedade moderna designou a criação de um estudo da sociedade.

As transformações que rompiam com tradições e formas de produzir  a vida foram

rapidamente se modificando e as mulheres e homens tiveram a necessidade de sistematizar

uma ciência que estudasse essas transformações. Sendo assim, a sociologia tem em sua

gênese  a  possibilidade  de  contribuição  na  compreensão  da  sociedade.  Levando  em

consideração esta breve historização das ciências sociais, parece-me que a sociologia nasce

quanto ciência para servir a necessidades humanas. Ela nasce a partir da necessidade de
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compreensão das transformações, que são recorrentes até os dias de hoje como parte da

complexidade que a sociedade tomou a partir da Revolução Industrial. Se por um lado a

ciências sociais nascem de uma necessidade social sobre a compreensão de si mesma, há

no interior das ciências sociais, um alto poder de reflexividade. De acordo com Oliveira: 

“Consideramos,  portanto,  essas  esferas:  a  sociologia  como
estudo  das  sociedades  modernas  e  a  modernidade  marcada  pela
reflexividade.  Em verdade,  podemos  afirmar  que  a  sociologia  é
essencialmente reflexiva, seu conhecimento é sempre reformulado
visando a uma nova compreensão de si; situa-se, desse modo numa
posição que lhe permite realizar um salto qualitativo no processo
educacional.  Não  que  as  demais  disciplinas  do  currículo  não
possam reivindicar a dimensão reflexividade; a sociologia, porém,
possui este caráter de forma epistemológica bem como ontológica”
(Oliveira, 2010, p.58)

Mediante a  indagação da aluna acerca da utilidade da disciplina de sociologia e a

breve contextualização do surgimento das ciências sociais no que se refere a sua gênese

reflexiva e como esta reflexão foi antes de tudo uma necessidade, compreendemos que

além das ciências sociais terem sua gênese de reflexão, a reflexão é sua utilidade. 

Na  sociedade  capitalista  e  sua  acelerada  exigência  por  produção,  onde  a  lógica

produtivista  rompe  as  fronteiras  dos  bens  uteis  e  instala-se  nos  bens  culturais  e

educacionais, refletir o mundo em que vive não é importante, na verdade este exercício

pode  ser  perigoso.  A escola,  quando  orientada  por  um  plano  pedagógico  pautado  na

educação bancária, onde, de acordo com Paulo Freire, tende a depositar conteúdos, muitas

vezes  desconexos  com as  realidades  existentes  e  que  não estão  comprometidas  com a

reflexão e muito menos com a transformação social tornam disciplinas como sociologia

periféricas as ‘disciplinas úteis’. Neste caso, ‘disciplinas uteis’ para cumprir as exigências

mínimas do mercado. 

As várias compreensões sobre o papel da escola, como por exemplo, indicativo de

ascensão social e o preparo para o mercado de trabalho reafirmam a posição de ignorância

perante  a  sociologia  escolar.  A utilidade  do  conhecimento  é  validada  na  remuneração,

sendo muito frequente escutarmos no espaço escolar, ainda mais no último ano do ensino

médio, os alunos pautarem suas escolhas profissionais a partir da valorização da sua mão

de obra,  muitas  vezes  ligada às  profissões  das  exatas  e/ou biológicas.  Neste  caso,  nos
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parece haver uma reafirmação das utilidades que são reforçadas pelo mercado de trabalho a

partir da valorização de determinadas áreas. 

 Antes  de  caminhar  para  a  finalização  deste  item,  gostaria  de  esclarecer  que  ao

salientarmos a reflexividade da disciplina de sociologia escolar, não quer dizer que esta

parece  ficar  exclusiva  neste  campo  de  pensamento.  A reflexividade  proposta  é  uma

reflexividade do real, pautada nas condições materiais, seja da escola, do bairro em que

vive, do Estado ou nação, e que, por conseguinte, a possibilidade de transformar o real. 

A disciplina de sociologia não se legitima no uso do que se tornou um ‘clichê’ da

criticidade  e  elaboração  analítica,  mas  uma  ciência  que  desmistifica  os  ‘ocultos’ da

sociedade, marcando seu objeto de estudo com reflexões construtivas que formam a área

de  conhecimento  sem  renegar  as  outras  áreas  da  ciência  e  que  pretende  propor

transformações que visem a melhoria da vida em sociedade, pois só é possível transformar

e compreender, quando se pensa sobre e a sociologia escolar tem o potencial de fornecer as

alunas (os) esta imaginação sociológica.

Nesse sentido, a sociologia escolar sofre de uma suposta subjetividade que tiraria

desta, seu caráter científico, que, por conseguinte, de sua importância no currículo oficial.

O que nos  parece  contraditório,  primeiro  pelo que já  foi  desenvolvido até  aqui,  como

também se compararmos com seu histórico.  Quando a sociologia não foi  garantida no

ensino  secundário,  a  mesma  permaneceu  na  formação  de  professores  a  fim  de  que

contribuísse ao status científico da escola normalista. Neste caso, tem-se a sociologia como

uma aliada a ideia cientificista, em contraponto aos dias de hoje, quando se acusa a mesma

de ser mero subjetivismo ou esquerdismo, não tendo rigor metodológico. 

Além da desvalorização pela  falta  de compreensão do que é  e para que serve a

sociologia, este item propõe pensarmos a desvalorização sofrida pela disciplina a partir da

hierarquização das disciplinas escolares. Pelo seu histórico de intermitência, onde a mesma

aparece como disciplina obrigatória em um momento histórico em que as demais áreas do

conhecimento já se encontram consolidadas nos parâmetros curriculares nacionais, onde a

sociologia ficou? Qual o espaço colocado para a sociologia neste currículo? A sociologia é

tratada de forma igual?
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Neste item não há intenção de responder todas as questões geradas a partir deste

assunto,  mas  nos  aproximar  principalmente  de  alguns  elementos  que  sustentam  estas

ideias.  Primeiramente,  resgatamos a  intermitência.  Durante  o trabalho,  foi  mencionado

algumas  vezes  a  consideração de ter  iniciado este  com a apresentação do histórico  de

intermitência da disciplina de sociologia, de modo que parte dos itens seguintes dialogam

diretamente com esse passado dinâmico e não oficializado. Diante a criação da LDB em

1961, e as diversas reorganizações da educação do país, determinadas disciplinas tiveram

desde sempre seu espaço garantido e pouco indagado. Dado como óbvias na formação, se

consolidaram socialmente. A sociologia escolar não. 

Há de fato um equívoco sobre a compreensão da sociologia, que de alguma forma

acaba por contribuir na sua legitimação como disciplina. Este é o caso da perspectiva do

papel  da  sociologia  escolar  como  contribuinte  básico  na  construção  do  exercício  da

cidadania do educando. Visto justificativas diversas, esta premissa é bem verdade, porém

frágil e incompleta para explicar o porquê da sociologia escolar. Os próprios sociólogos

que  lutam pela  sociologia  escolar  concordam que  em certa  medida,  todas  as  matérias

escolares  tendem com suas  especificidades  a  contribuir  na construção da cidadania do

educando.  Com  isso,  considerar  a  sociologia  escolar  como  legitima  ‘apenas’ por  seu

potencial  cidadão  não  parece  dar  conta  de  explicar  sua  importância.  No  parecer

homologado encontramos:

“Não  é  demais  destacar  que,  na  ótica  de  LDB,  os
conhecimentos  de  Filosofia  e  Sociologia  são  justificados  como
”necessários ao exercício da cidadania” (artigo 36, 1º, inciso III, da
Lei  nº  9.394/96).  Com  os  demais  componentes  da  Educação
Básica,  devem  contribuir  para  uma  das  finalidades  do  Ensino
Médio, que é a de “aprimoramento como pessoa humana, incluindo
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico” (art. 35, inciso II, da LDB). E devem, ainda,
mais  especialmente,  seguir  a  diretriz  de  “difusão  de  valores
fundamentais  ao  interesse  social,  aos  direitos  e  deveres  dos
cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática” (art.
27, inciso I, da LDB). (Parecer homologado) 

O  que  nos  parece  de  antemão  é  que  a  sociologia  escolar  já  se  ocupa  de  sua

legitimidade  no  currículo  oficial  se  justificando.  Justificando  sua  presença  tardia  nos

espaços escolares e nos documentos oficiais, pois estes espaços já estavam, para outras

áreas, consolidados e, portanto, pouco questionadas quando sua presença. É como se de
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alguma forma a sociologia fosse  estranha a  um modo já  ordenado e distribuído,  onde

supostamente cada disciplina tem seu papel  definido e reconhecido. E que,  portanto,  a

sociologia recém-inserida tivesse que se ‘achegar’, sem ‘incomodar’ as demais matérias,

além mesmo, é claro, de ter que se mostrar útil. No item 1.4 trataremos com mais atenção

os desafios da sociologia e sua necessidade de reafirmação em um mundo industrializado e

insaciável por produção. Por agora vale nos atentarmos para hierarquização das disciplinas.

De fato, cabe a nós a sinceridade de dizer que, até mesmo muitos sociólogos não

concordam com a  inserção  da  sociologia  escolar.  Estes  alegam uma complexidade  ao

campo de conhecimento, necessitando, portanto, de uma abstração, que as (os) alunas (os)

do ensino médio ainda não teriam competência de realizar. Sendo assim, por mais que

muitos profissionais da área componham a unidade da luta pela inserção da disciplina, a

mesma não é encarada de forma hegemônica nem mesmo pelos sociólogos. Como exemplo

disto, cabe nos resgatar o veto do sociólogo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a

inserção da disciplina no ensino médio. 

Diante  da  desvalorização,  calcada  inicialmente  pela  inserção  a  posteriores  das

demais,  como  também  pela  enevoada  compreensão  da  contribuição  do  conhecimento

sociológico,  a  mesma  se  localiza  muito  desprestigiada  entre  as  demais  disciplinas.

Vejamos como é essa realidade no cotidiano escolar. Diante da minha experiência como

bolsista  do  projeto  PIBID,  tenho  atuado  acompanhado  a  professora  de  sociologia  no

Colégio Estadual Conselheiro Josino, localizado no Bairro do Fonseca, em Niterói, onde

vivo a experiência de me aproximar das relações institucionais e do dia a dia da sociologia

escolar. O que tenho experienciado, entre outras coisas, é que se torna um desafio lecionar

sociologia com um tempo de 50 minutos. 

Diante deste curto encontro com cada turma, o professor se encontra numa eterna

pressão com o tempo. O que não fica tanto latente como uma preocupação com as demais

áreas de conhecimento que usufruem de mais tempos de aula. Recentemente, tivemos que

aplicar provas para as turmas do primeiro ano, porém, o colégio havia marcado reunião

com os pais, e que por isto, uma das turmas que teriam prova teria que ter suas avaliações

adiadas,  por  conta  da  suspensão  da  aula  de  sociologia.  Tomando  conhecimento  deste

impasse, a professora de português ofereceu o tempo dela com a turma para que fosse
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aplicada a avaliação de sociologia. Lembro bem de ouvir a professora dizer que não havia

problema, pois, a matéria dela estava adiantada e que ceder este tempo não atrapalharia. 

Embora a professora tenha ajudado cedendo seu tempo, o que nos fica claro é que

há um descompasse entre a distribuição dos tempos de aula. Diante da entrada tardia da

disciplina de  sociologia,  do seu conteúdo proposto e  da compreensão social  sobre  sua

utilidade, esta acaba por ficar na base da verticalização das disciplinas, onde algumas são

mais importantes, portanto, dispondo de mais tempo, enquanto outras, não tão uteis podem

ser reduzidas. 

Um outro exemplo sobre a carga horária de aula diz respeito a uma diferenciação

que  pode  ser  identificada  a  partir  da  experiência  do  estágio  obrigatório  da  disciplina

Pesquisa e Prática de Ensino em Ciências Sociais III,  onde venho realizando o estágio

observatório na Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) Visconde de Mauá, no

bairro de Marechal Hermes. Na FAETEC, as aulas de sociologia duram dois tempos, sendo

o dobro de tempo disponível pelo Estado para os colégios estaduais. 

Com  base  nos  estágios  nos  Colégios  Estaduais  e  na  FAETEC,  percebo  uma

diferença real no tempo de aula, e que por consequência modifica a relação da matéria e

seu desenvolvimento. Dar aula nos colégios estaduais torna-se um desafio para o professor.

Este fica pressionado pelo currículo a ser seguido, tendo que desenvolver os conteúdos

respaldados por uma forte relação com o tempo, não podendo, muitas vezes, pela carga

horária  de  aula,  percorrer  temas,  conceitos  e  teorias  estimulando  debates  atuais  que

envolvam o aluno na aula. Mediante o curto tempo, a aula se torna tecnicista, muitas vezes

só  sendo possível  com uma drástica  redução do debate  e  do conteúdo restringindo as

possibilidades de reflexão que a disciplina traz consigo. 

Diferente  da  dinâmica  acelerada  das  aulas  de  sociologia  do  Estado,  no  colégio

Visconde  de  Mauá  a  professora  consegue  com  certa  tranquilidade,  e  quando  digo

tranquilidade, esta se faz um tanto literal, na medida em que a professora pode adotar um

ritmo mais calmo, podendo, por exemplo, fazer a chamada e só a chamada, não tendo que

otimizar este tempo entregando prova, ou dando informes para os alunos, pois dentro da

carga horária de aula, esta consegue cumprir com todas as demandas. 
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Todavia, no Estado, com a experiência de bolsista PIBIC, nos deparamos com a

carga horária de aula como desafio. Ao bater o sinal de uma aula, corremos para outra a

fim de  perder  o  mínimo  de  minutos  possíveis.  Enquanto  a  bolsista  faz  a  chamada,  a

professora escreve no quadro ou inicia a aula levantando os tópicos. A aula precisa estar

muito  fechada  para  que  todas  as  necessidades  sejam  realizadas  naquele  tempo.  Uma

proposta de seminário como parte das avaliações do semestre, se por um lado estimulam a

pesquisa e a apresentação, por outro lado, com esta pequena carga horaria de aula torna-se

também um desafio. Em uma experiência no PIBID, percebemos como as apresentações

demandavam mais tempo e debate do que era possível quando o sinal tocava. 

Essas experiências contribuíram para que amadurecesse a problemática da carga

horária de aula, levantando questionamentos de quais critérios foram utilizados para que os

tempos ficassem dispostos como estão. Mas o que na verdade podemos compreender são

os  impactos  que esta  hierarquização da disciplina,  que  leva  em conta  a  carga  horária,

podem gerar no desenvolvimento da disciplina e nas suas relações com as alunas (os), com

o corpo docente da escola e como desafio para o professor. 

Para uma última exemplificação sobre esta hierarquização das disciplinas apontadas

até aqui, gostaria de ilustrar mais uma das experiências vividas no PIBID. Recentemente,

tive a oportunidade de vivenciar uma reunião com a direção, o corpo docente presente no

dia na escola e com representantes da Secretaria de Educação do Estado, que pretendiam

mostrar os dados de rendimento da escola e das turmas em cada disciplina.  Diante da

exibição  dos  gráficos  e  dos  resultados,  um  dos  professores  presentes  supôs  que

‘determinadas’ matérias exigiam dos alunos uma construção de conhecimento continua,

enquanto outras não. Depois de sua fala, a professora de sociologia o questionou quanto

quais  matérias  não  precisariam  de  um  trabalho  contínuo  e  gradual  na  construção  do

conhecimento,  porém este  debate não se estendeu tendo em vista  os  outros  pontos  da

reunião. 

Este último exemplo,  apesar de o professor não ter claramente especificado quais

disciplinas  ele  acha  que  precisam  e  que  não  precisam  de  desenvolvimento  e

acompanhamento do aluno, este deixa claro que compreende que determinadas disciplinas

não são gradualmente desenvolvidas para aos poucos ganhar complexidade. Quando tentou

esclarecer, este exemplificou com as aulas de matemática, onde o aluno, ao perder uma
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explicação  inicial  sobre  determinado  cálculo,  estaria  perdido  para  acompanhar  os

conteúdos seguintes. 

Fica-nos claro que paira sobre os magistrados um olhar diferenciado sobre a forma

como cada disciplina atua, mas que acima de tudo, estas diferenciações tornam algumas

disciplinas graus mais complexos e outras não, na medida em que algumas  exigem do

aluno um acompanhamento regular e outras não, por que supostamente não desenvolvem

uma  construção  de  conhecimento,  sendo  possível  que  a  aluna  (o)  consiga  se  orientar

mesmo que não tenha participando das aulas anteriores. 

O que vimos até aqui, é que dentre os vários dilemas que a sociologia escolar lida,

um dos pontos de desvalorização é o que tange a carga horária de aula. E que esta reduzida

presença implica o desenvolvimento da aula e da garantia destes conhecimentos para as

alunas (os). Consideramos contanto uma hierarquização que se reforça, na particularidade

da sociologia escolar, com seu histórico intermitente e graus de importância e de utilidade,

muitas das vezes se referindo às necessidades de mercado. Neste caso, podemos ainda

ressaltar as implicações salariais, na medida em que professores com carga horária de aulas

pequenas, tem salários menores em um contexto de já baixa valorização da profissão. 

Contudo,  neste  item procurou-se apontar  dois  específicos  dilemas  da sociologia

escolar,  considerando  tanto  a  necessidade  de  mostrar  sua  legitimidade  e  garantia  de

cientificidade no que se refere às falsas ideias de uma disciplina supostamente subjetiva e

pouco útil, quanto na sua posição no espaço escolar a partir da sua recente obrigatoriedade.

Diante das distribuições já consolidadas numa relação complementar com a obsessão pelo

numeramento e o letramento e do papel do ensino médio na contribuição da preparação do

jovem para o mercado de trabalho, a sociologia escolar e a professora (o) de sociologia tem

desafios que são carregados de justificativas desvalorizantes. Porque, afinal, os critérios de

subjetividade, muitas vezes não só questionam uma suposta metodologia, mas também e

acima de tudo mais um modo de expressar a hierarquização entre as supostas áreas mais

naturais  em  detrimento,  não  da  ‘simples’ subjetividade,  mas  da  reflexividade  que  a

sociologia potencialmente e essencialmente tem. 

1.3 – A Relação Disciplina Científica X Disciplina Escolar 
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Este item inicia um debate sobre a relação científica das ciências sociais e a relação

disciplina  escolar.  Abordando primeiramente  os  caminhos  distintos  que  as  atuações  da

ciência política, sociologia e antropologia, ou seja, das ciências sociais tiveram no âmbito

escolar em dissonância ao ensino superior na educação no Brasil, considerando parte da

historicidade desenvolvida no item 1.1 deste capítulo. Em seguida, propor uma análise que

sugira a transposição didática a partir do uso da imaginação sociológica como meio de

diálogo com a biografia das alunas (os) e os conteúdos sociológicos.  Para este último,

destacando como relevante as possibilidades de diálogo com a diversidade das correntes de

pensamento das ciências sociais com as posições diferenciadas das (os) alunas (os). 

Mediante o aprofundamento dos temas abordados pela disciplina científica, fica para a

sociologia  escolar  o  desafio  de  transpor  estes  conhecimentos  para  uma outra  etapa  de

formação do saber, e, com isto, também o desafio para a disciplina de sociologia no que se

refere aos usos no espaço escolar e dos conhecimentos sociológicos em diálogo com o

senso comum. Neste caso, a disciplina escolar fica desafiada a transpor estes conteúdos do

campo da disciplina científica para uma linguagem menos complexa, mas mais que isto,

para a realidade da aluna (o). Sendo assim, este tópico pretende desdobrar o caminho da

transposição didática dos conhecimentos científicos para uma sociologia escolar que lance

mão da imaginação sociológica para relacionar-se com mais intimidade criando uma ponte

de  diálogo  entre  os  conhecimentos  das  alunas  (os)  usando-os  como  recursos  de

aproximação  e  das  características  e  adversidades  da  própria  disciplina  como  caminho

metodológico.

Para as  ciências  sociais,  não há uma teoria  geral,  absoluta,  que explique todos os

fenômenos  e  relações  sociais,  políticas  e  econômicas.  Há  diversas  correntes  teóricas

legitimadas  pelos  estudiosos  da  área  que  tentam  explicar,  a  partir  das  ferramentas

conceituais,  as sociedades  em seus  aspectos  culturais,  políticos  e/ou sociológicos.  Para

explicar  as  diversas  teorias  sociais  produzidas  na  sociologia,  ciência  política  e

antropologia, os estudantes de graduação de ciências sociais vão ao encontro a uma série

de textos de diversos autores que formam metodologias diversas. Mediante esta variedade,

abre-se um leque de debates, muitas vezes com ênfase em um autor, ou em comparação.

Portanto,  é  comum  encontramos  correntes  Marxistas,  Weberianas,  Durkheimianas,

fenomenológicas, e isto nos é habitual. 
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No entanto,  quando estes  autores  aparecem para  o  ensino  médio,  estes  se  tornam

desafiantes para os estudantes do ensino médio e para as professoras (os) de sociologia. As

ciências sociais não são uma ciência homogênea. Entender a sociedade a partir da ótica

sociológica não faz desta visão uma unidade por completo, pois a própria ciência criou

teorias que podem ou não dialogar, muitas vezes, na verdade, são conflitantes, levando a

considerar mais um aspecto do que outro como determinantes das condições sociais. Mas

que, na medida em que entendemos, percebemos que há espaço para identificar as diversas

teorias  e que por  mais que se tenha simpatia  por  uma do que por  outro,  em breve se

percebe que as demais também dão conta dos fenômenos sociais. 

A partir desta apresentação sobre as diversas teorias o professor pode desvendar uma

das  chaves  de  compreensão  dos  estudos  científicos  que  a  sociologia  se  apoia,  como

também, se utilizar das várias interpretações de mundo das alunas (os) para construir a

própria  diversidade da disciplina.  O que quero dizer,  é  que bem como a disciplina de

sociologia não é homogênea, aceitando uma teoria como predominante, os sujeitos também

carregam consigo diferentes compreensões sobre os fenômenos sociais. Assim como as

teorias sofrem influências do momento histórico e do local que foi produzida, as visões de

mundo são constituídas por diversas influências. 

Se levarmos em consideração a variedade de autores abordados nos livros didáticos,

considerando  apenas  o  tema  que  compõe  um  capítulo,  encontraremos  uma  variedade

considerável  e  que  nem sempre  estão  de acordo ou necessariamente  orientando-se por

correntes semelhantes. Vejamos, no livro a “Sociologia em Movimento”, aprovado pelo

PNLD de 2015 há 2017. Se escolhermos o Capítulo 3, com o tema Cultura e Ideologia

como exemplo, teremos contato com autores como Edward Tylor, Franz Boas, Bronislaw

Malinowski,  Clifford  Geertz,  Claude  Lévi-Strauss,  Karl  Marx  e  Antonio  Gramsci.

Percorreremos  leituras  da  diversidade  cultural  que  a  princípio  foi  tratada  de  forma

evolucionista, em outro momento com Particularismo histórico ou um olhar funcionalista,

simbólico ou ainda com o recurso da etnologia. Tem ainda análises considerando a cultura

industrial ou de massa e os estreitamente ligados ao conceito de ideologia dominante. 

Se considerarmos ainda outro livro didático, “Sociologia Hoje”, e abordarmos o tema

do capítulo 7, O Mundo do Trabalho, encontraremos autores como Émile Durkheim, Karl

Marx, Max Weber e  Antonio Gramsci.  Analisando o século XIX e o XX, os clássicos
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Marx, Durkheim, Weber e Gramsci desenvolveram análises sobre o trabalho assalariado, a

divisão funcional do trabalho, a mais valia, alienação, o desenvolvimento do mercado, da

moeda  entre  outros.  Mais  uma  vez  encontramos  uma  vasta  contribuição  de  diversos

intelectuais  de  várias  áreas  de  estudo  sobre  os  temas  abordados  pela  disciplina  de

sociologia. 

Se considerarmos ainda, um terceiro livro didático, “Sociologia para o Ensino Médio”

aprovado pelo PNLD de 2012 até 2014 e considerarmos a Primeira Unidade “A sociedade

dos Indivíduos” seremos apresentados há C. Wright Mills, Karl Marx, Émile Durkheim,

Max Weber, Pierre Bourdieu e Norbert Elias. Os atores apresentaram tanto semelhanças

quanto divergências na compreensão da relação indivíduo e sociedade.

O que esses exemplos tentam contextualizar é que os conteúdos das ciências sociais,

representados pela disciplina de sociologia no ensino médio, considerando um dos seus

recursos diretos, como é o caso do livro didático, nos revela uma variedade de teóricos que

abordam uma variedade de correntes de análises sociais. Diante desta diversidade, como

abordar?  Como  ser  possível  estabelecer  um  equilíbrio  entre  o  conteúdo  estreitamente

ligado à disciplina científica e a aprendizagem se utilizando da didática e buscando dar

aproveitamento às opiniões das alunas (os)? De fato, torna-se um desafio apresentar os

diversos teóricos considerando que estes nem sempre formam uma fluidez de pensamento

ou não são necessariamente contemplativos uns com os outros.

 Em uma recente experiência como bolsista do PIBID, tinha como tarefa ministrar uma

aula sobre indivíduo e sociedade que levasse em conta os três clássicos da sociologia. Ao

iniciar a aula, questionei os alunos quanto ao entendimento deles de “Quem influenciava

quem? O indivíduo influencia a sociedade ou a sociedade influencia o indivíduo? ”. Diante

desta pergunta um tanto quanto tendenciosa, por induzir uma polaridade, tiveram alunas

(os) que achavam que o indivíduo influencia a sociedade, outros que a sociedade influencia

o indivíduo e outrem considerando uma influência mútua. A partir das diversas opiniões

acerca da relação indivíduo e sociedade, pude iniciar uma breve exposição sobre variedade

de pensadores e de pensamentos que a sociologia teria para apresentar e, por conseguinte,

iniciei  uma apresentação sobre  os  clássicos  se  utilizando do quadro  como um recurso

viável para esquematizar o pensamento de cada autor. 
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Ao final da aula, era possível ver as palavras sociedade e indivíduo, uma sobre a outra,

com uma  seta  que  indicaria  a  preponderância  de  uma sobre  a  outra,  considerando  as

respectivas teorias dos clássicos. Durante a explicação, procurava retornar as respostas e

justificativas iniciais dos alunos sobre a pergunta que abriu o debate para fazer ligações

com as teorias dos autores, procurando sempre dar sentido, passo a passo, ao processo de

construção do conhecimento, interligando, organizando e sistematizando o conteúdo. 

Com  o  objetivo  de  dialogar  com  os  autores  de  mais  relevância  sobre  o  tema  e

buscando  identificar  as  necessidades  de  transformar  o  conteúdo  científico  em  uma

linguagem escolar, que consiste na formação das alunas (os) e suas opiniões. Levando em

conta  recursos  metodológicos  que  amparem os  desafios  que  a  disciplina  de  sociologia

encara, tão recentemente nesse atual campo de atuação que é sua recente obrigatoriedade

no ensino médio. Considerando as influências da biografia das alunas (os), levando em

conta as diversas experiências que divide com o grupo e as que vive em sua subjetividade.

Considerar o nível das experiências particulares, que apesar de poderem ser compartilhadas

com  outros,  sofre  interferência  de  sua  biografia  específica  determinada  por  uma

experiência psicologizante. 

A partir  do  estabelecimento  de  uma  linha  tênue  entre  o  atributo  da  sociologia

científica, e inevitável característica de pluralidade de análises científicas com a sociologia

escolar, em sua potencialidade de lidar diretamente com o senso comum, como equilibrar

esta relação? Realizar o encontro dialético da sociologia escolar com o senso comum, é

pensar como a professora (sor) pode aproveitar estas visões de mundo, tornando a aula

mais  didática,  mais  participativa  e  estimulando  um  recurso  importante  como  é  a

imaginação sociológica. 

“A  imaginação  sociológica  capacita  seu  possuidor  a
compreender  o  cenário  histórico  mais  amplo,  em termos de  seu
significado  para  a  vida  intima  e  para  a  carreira  exterior  de
numerosos  indivíduos.  Permite-lhe  levar  em  conta  como  os
indivíduos,  na  agitação  de  sua  experiência  diária,  adquirem
frequentemente  uma  consciência  falsa  de  suas  posições  sociais.
Dentro dessa agitação, busca-se a estrutura da sociedade moderna e
dentro dessa estrutura são formuladas as psicologias de diferentes
homens e mulheres. Através a ansiedade pessoal dos indivíduos é
focalizada  sobre  fatos  explícitos  e  a  indiferença  do  público  se
transforma  em  participação  nas  questões  sociais.  ”  (MILLS,  C
Wright, A imaginação Sociológica) 
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A proposta da imaginação sociológica é que está entre como recurso metodológico em

sala de aula para que o professor recorra aos comentários dos alunos, seus exemplos e

questões como recurso didático. Portanto, identificam-se as cosmovisões, que muitas vezes

reforçam o  que  a  sociologia  entende  por  sensos  comuns,  mas  revertendo  as  possíveis

contradições ao se apropriar, significando mais que desafios que tendem a disciplina de

sociologia.  Nesse  sentido,  um  objeto  de  análise  para  dialogar  com  as  experiências

cotidianas e instrumentos que auxiliam na transposição didática da sociologia científica e

supostamente demasiadamente complexa, em uma realidade concreta e íntima das alunas

(os). 

De acordo com Philippe Perrenoud (1993, p.25), que define a transposição didática

como  “a  essência  do  ensinar,  ou  seja,  a  ação  de  fabricar  artesanalmente  os  saberes,

tornando-os ensináveis, exercitáveis e passíveis de avaliação no quadro de uma turma, de

um ano, de um horário, de um sistema de comunicação e trabalho”. Fica-nos claro, apesar

das outras elaborações sobre o conceito, que aproximar o aluno dos conteúdos sociológicos

com suas biografias é um caminho necessário, pois “a transposição didática é necessária, é

urgente, é imprescindível, mas ela precisa ser pensada dentro da realidade brasileira, com

as características que nos sãos peculiares. ” (Almeida)

A contextualização da disciplina escolar  de sociologia vem sintonizar  esta  área de

conhecimento a uma transposição didática, muitas vezes difícil pelo teor acadêmico, a uma

realidade escolar distinta dos espaços universitários, onde os cursos de ciências sociais

formulam  e  debatem  as  teorias  e  conceitos.  A  diferenciação  entre  o  espaço  das

universidades  públicas e  seu alto reconhecimento em detrimento da desvalorização das

escolas públicas, a sociologia científica e a sociologia escolar tiveram durante seu histórico

brasileiro,  caminhos  e  desvalorizações  distintas,  e  por  isso  a  abordagem destes  temas

nesses  espaços deve  levar  em conta  a  necessidade  de  contextualização.  Para isso,  nos

adverte Oliveira e Jardim: 

“Entre os anos de 1940 e 1960, o pais assistiu o fortalecimento da
sociologia acadêmica, isto é, área de conhecimento científico capaz
de  compreender  a  realidade  brasileira  pelo  alcance  das  teorias
sociológicas. Conhecido como período de democratização do país
foi  marcado pela  ausência da sociologia nas  escolas  secundárias
brasileiras,  por  um lado;  e  por  uma rica  produção de  estudos  e

43



pesquisas de tendências teóricas e metodológicas diversas, mas que
buscavam,  em  geral,  denunciar  as  desigualdades  sociais,  as
relações de domínios e de opressão, a exploração entre as regiões,
classes e países contribuiu para a consolidação de um pensamento
sociológico  brasileiro,  em particular  para  um pensamento  social
crítico e revelador de conflitos sociais”(Oliveira e Jardim )

Além  do  aspecto  histórico,  que  para  a  sociologia  escolar  foi  de  luta  por

obrigatoriedade,  o  das ciências  sociais  dos cursos universitários  ganhou relevância nos

estudos que revelavam o Brasil e que pudessem contribuir no seu desenvolvimento, aliado

a  um  momento  histórico  pertinente,  os  estudos  realizados  ganharam  repercussão  e

ajudaram no fortalecimento dos cursos universitários, mesmo no período de ditadura. 

Diante destes aspectos o conhecimento formulado no espaço universitário deve sofrer

do que Luiz Oliveira e Ricardo Costa chamam de didatização. Isso quer dizer que entre o

conhecimento  científico  das  ciências  sociais  e  a  sociologia  escolar  o  professor  fica

responsável  por  reorganizar  estes  conteúdos  para  que  estes  sejam  assimilados  pelos

estudantes. Neste trabalho, estamos buscando levantar um dos aspectos que se considera

relevante para essa transposição didática, que é a proposta de Wright Mills da imaginação

sociológica. Isso quer dizer que não esgotamos e nem é a pretensão inicial deste trabalho é

debater  todos  os  recursos  e  possibilidades  de  trabalhar  a  sociologia.  Também  vale

considerar  que  lecionar  sociologia  dentro  destas  propostas,  exige  a  elaboração  de  um

complexo planejamento que considere sempre quem são esses os alunos e o espaço escolar.

Contudo,  este  item  procurou  percorrer  a  linha  tênue  e  complexa  da  transposição

didática ponderando a necessidade de diferenciação “textual” entre a disciplina científica e

a disciplina escolar, considerando os ambientes que foram e que devem ser desenvolvidas

as  temáticas  sociológicas.  Encarando  esse  processo  como  mais  um  dos  dilemas  da

disciplina escolar, todavia visando propor um método de ensino que recorresse às próprias

características da disciplina, que a princípio parecem complexar ainda mais, a ser utilizado

como recurso  didático  de semelhança  entre  as  teorias,  as  opiniões  e  biografias.  Nesse

sentido, o uso do conceito de imaginação sociológica, com sua poderosa proposta de situar

a individualidade nas relações sociais, torna-se um recurso fundamental para a essência de

ensinar. Amplia a compreensão da vida individual ao plano social e, portanto, percorrer da
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subjetividade  a  concretude  da  vida  social  dá  nitidez  ao  conteúdo  e  de  alguma forma,

possibilita uma maior compreensão da própria função da disciplina e do por que estudá-la. 

Acreditando nessa ferramenta, mesmo considerando o senso comum, a princípio um

desafio,  afinal,  na  maioria  das  vezes  tende  a  confrontar-se  com  o  conhecimento

sociológico. As ciências consideram o senso comum uma análise superficial, apegada às

aparências que na maioria das vezes contradizem a essência. Mas o que este item vem a

considerar, é que mais que encarado como dilema, servir de ferramenta de aproximação

dos alunos, tanto no que se refere à participação em sala de aula, quanto ferramenta de

transposição didática aliado à imaginação sociológica.

1.4 – A contextualização da disciplina Sociologia Escolar na Escola Básica 

Este item procura considerar a disciplina de sociologia em um contexto de luta de

classes  com  as  configurações  de  uma  escola  pública  brasileira.  Buscando  analisar  a

importância da sociologia escolar na aprendizagem das (os) alunas (os), considerando os

desafios  do  professor,  atentando-se  mais  especificamente  a  (o)  professora  (or)  de

sociologia, diante desse cenário. É parte importante deste item levar em conta a sociedade

que estamos inseridos em contraponto as orientações da LDB. Como a sociologia pode

atuar  diante  dos  problemas  da  educação  escolar?  Diante  de  uma  sociedade  seletiva,

estratificada por classes e extremamente desigual, qual é o papel da sociologia escolar?

Como a disciplina pode contribuir na construção da cidadania do estudante ou preparar

este para o mercado de trabalho?

A Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB)  orienta  professores  e

pedagogos acerca das atribuições básicas da educação e dos objetivos a serem alcançados

com as (os) alunas (os). Diante de uma série de artigos da LDB, devemos considerar a

orientação  do  TÍTULO  II  –  Dos  Princípios  e  Fins  da  Educação  Nacional,  mas

especificamente o Art. 2º, que diz: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o

pleno desenvolvimento  do  educando,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho” e o TÍTULO III – Do Direito à Educação e do Dever de
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Educar, no que se refere ao Art. 13º: Os docentes incumbir-se-ão de parágrafo III – zelar

pela aprendizagem dos alunos. 

Tentar compreender o contexto do professor de sociologia, que por um lado orientado

pelo  currículo  mínimo  em conformidade  com a  LDB e  por  outro,  em uma  realidade

dinâmica e complexa da sala de aula.  Esta realidade da sala de aula não tratada como

singular e isolada, mas com implicadores das dificuldades da falta de estrutura escolar,

com alunas (os) e familiares sem clareza quanto às atribuições dos papéis nesta relação

educacional, a fraca formação escolar das (os) alunas (os) e o agravante destas relações

humanas  inseridas  em  um  sistema  individualista  e  negligenciador  dos  estímulos

humanizadores torna-se um dilema. Considerando os anseios a serem alcançados e como

os papéis das instituições se dão na realidade, como as (os) professoras (os) de sociologia

escolar podem atuar? 

Primeiramente, interpretando as passagens da LDB destacadas nos parágrafos acima,

gostaria de tecer breves considerações. O Art. 2º considera que a educação do educando é

parte responsabilidade da família e da instituição escolar regida pelo Estado. Atribui a estas

instituições a responsabilidade de garantir liberdade às escolhas individuais e estimulando

sentimentos  importantes,  como  a  solidariedade  humana  e  buscando  capacitar  estes

indivíduos para que se tornem cidadãos íntegros de acordo com as normas de convivência

social  e  qualificados  para  assumirem postos  no  mercado  de  trabalho.  A princípio  nos

parecem  bastante  claro  as  responsabilidades  e  objetivos,  no  entanto,  ao  aplicarmos  a

realidade  sobre  as  orientações,  identificaremos  um descompasso,  na  medida  em que  a

realidade escolar pública, considerando seus atores, contraria as orientações da LDB. 

No que se refere às orientações da LDB para o docente, uma delas é o Art. 13º onde

este é responsável por zelar pela aprendizagem das (os) alunas (os). Aliado à temática deste

trabalho, em foco aqui os docentes da disciplina de sociologia, como este pode contribuir

nesta aprendizagem? O papel do docente é mais que mediar conhecimentos, pois a própria

aprendizagem do aluno depende de ir além de um papel tecnicista do profissional. Entre

outros  motivos,  por  que  o  professor  deve  assumir  um papel  transformador  diante  das

circunstâncias sociais  e escolares dadas.  Considerando essa orientação com os desafios

cotidianos, como atuar? 
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Seria  inviável  para  este  trabalho considerar  mais  artigos  ou  títulos  da  LDB,  pois,

primeiramente este não é um dos objetivos do trabalho, como também uma produção com

esta pretensão seria ela por si só um tema de estudo. Logo, por que considerei estes dois

artigos,  cada  qual  respectivamente  no  Título  II  e  III?  A princípio  por  que  estes  itens

pretendem relacionar a participação de várias instituições da sociedade com parcelas de

responsabilidade que envolvem o Estado, a escola e a família, para alcançar pretensões

tanto  da  edificação  de  um cidadão  e  para  que  este  também se  torne  um profissional

preparado  para  o  mercado  de  trabalho.  Nesse  sentido,  nos  abre  espaço  para

problematizarmos tanto o papel dessas instituições e os desafios dos professores, quando

os objetivos a serem alcançados se considerando o contexto social e os papéis que a escola

pode tomar nesse contexto mais amplo.

A princípio nos parece relevante todas essas considerações da LDB, e acredito que

seja, na medida em que a educação do estudante é responsabilidade compartilhada entre

várias  instituições.  Todavia  a  cada  momento  a  escola,  por  exemplo,  tende  a  ter

características  distintas  e  adotando  posturas,  às  vezes  muito  ligadas  as  pretensões  do

governo vigente. Além do que previamente consideramos ao longo deste trabalho, reforça-

se levar em conta a estrutura social capitalista e como esse sistema de produção capitalista

globalizado tende a se apropriar de vários outros setores da vida social de forma que venha

transforma aos poucos esses espaços numa dinâmica mercadológica e homogênea. 

Por outro lado, também considerar o papel do professor, e de acordo com nosso tema,

o professor de sociologia a atuar dentro deste contexto considerando as alternativas para

adotar uma postura responsável tanto pela aprendizagem dos conteúdos ministrados, mas

de uma forma que ouse uma transformação maior no espaço escolar e na vida das (os)

alunas (os), na medida em que procura desenvolver um cidadão crítico-reflexivo. 

Diante dos artigos destacados da LDB e das considerações que caracterizam alguns

aspectos dessa sociedade e sua estrutura social,  com os agravantes históricos do Brasil,

buscamos aqui possibilitar um diálogo entre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos

pontos especificados, e o contexto da disciplina de sociologia da escola básica situando a

mesma no contexto social mais amplo.
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Nesse caso, a princípio identificamos o papel da escola no mundo capitalista. Bem

como  outros  setores  da  vida,  a  escola  passa  a  ser  extensão  das  linhas  de  produção.

Encontrando o espaço da formação básica dos trabalhadores, não para que estes se tornem

críticos,  mas  para  serem úteis.  Neste  caso  o  papel  do  numeramento  e  letramento  são

fundamentais  para  a  formação,  mas  também muitas  vezes  encarado  como  suficientes.

Quando visto dessa forma esbarramos com o “capital humano”. A escola e o mercado se

complementam  na  busca  por  mão  de  obra  barata.  Por  um  lado,  temos  os  interesses

mercadológicos e por outro uma escola que assume o papel de alimentar este mercado

contribuindo com o mínimo e fortalecendo a alienação. Nesse caso, a escola também sofre

de uma alienação do seu papel de transformar. 

“O mercado volta sua atenção para a escola, pois esta é vista como
tendo função de formar a futura mão-de-obra. Por um lado, o saber
do trabalhador passa a ser visto como estratégico para o aumento
da produtividade” (CARVALHO, Elma)

O que pretendemos aqui é contextualizar essa escola e qual o seu papel considerando

aspectos estruturantes da sociedade.  Levando em consideração os artigos destacados da

LDB, neste momento, mais especificamente o Art. 2º, temos identificado que a ‘(...)seu

preparo para o exercício da cidadania e  sua qualificação para o trabalho’ tem sido em

função de formar mão de obra e negligenciado o estímulo a cidadania de forma crítica

reflexiva, inclusive para problematizar sua realidade. Por outro lado, a escola tem perdido

sua relação estreitada com a família, tornando-se esta possibilidade de diálogo e de ajuda

mutua na formação do educando, às vezes, numa relação complexa e pouco empática. 

 Tomando  a  instituição  família  e  a  instituição  escolar,  temos  por  parte  da  família,

parafraseando  Celso  Vasconcellos,  uma  falta  de  incentivo  ao  trabalho  intelectual,

dificuldade de educar colocando limites, muito em parte a excessivas horas de trabalho e a

falta  de  condição  no  emprego.  Neste  caso,  tratando  de  famílias  oriundas  das  classes

populares que tem seus filhos estudantes das escolas públicas. Ainda parafraseando Celso

Vasconcellos em relação ao papel da família, podemos destacar a visão de educação aliada

a uma ascensão social e ao sucesso profissional. Como nos atenta, Carvalho:

“Estamos assistindo a uma profunda mutação do próprio papel da
educação no processo de reprodução social. Estamos acostumados
a  um  paradigma,  em  que  a  educação  seria  um  instrumento
destinado a adequar  o futuro profissional  ao mundo do trabalho
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disciplinando-o de maneira com conhecimentos técnicos, para que
possa “vencer na vida”, inserindo-se de forma vantajosa no mundo
como  existe.  Esta  inserção  vantajosa,  por  sua  vez,  asseguraria
reconhecimento e remuneração, ou seja, o sucesso. Este paradigma,
amplamente dominante gerou outra visão, contestadora, que tenta
assegurar a educação uma autonomia que lhe permite centrar-se nos
valores  humanos,  na  formação  do  cidadão,  na  visão  crítica  e
criativa [...]” (CARVALHO, Elma) 

Aqui neste item, como em todo o trabalho, busco refletir sobre os temas propostos em

diálogo  entre  o  conceito  e  as  evidências  empíricas.  Nesse  sentido,  mais  uma  vez  me

reporto as experiências vividas no espaço escolar, hora como bolsista PIBID, hora como

estagiária de sociologia, além das experiências como professora de sociologia voluntária de

um pré-vestibular comunitário. É destes locais de fala, além das trocas com os colegas de

curso,  professores e  bolsistas  que desenvolvo parte  do trabalho na busca por  trazer  as

experiências para elucidar as questões abordadas. 

O estágio realizado no primeiro semestre deste ano, no colégio Fundação de Apoio à

Escola Técnica (FAETEC), Visconde de Mauá, me aproximou de uma realidade escolar um

tanto diferenciada em relação aos colégios anteriores que havia acompanhado. Com um

amplo espaço, concentrando vários prédios que abrigavam cursos técnicos distintos, além

de quadras esportivas e salões para a prática de instrumentos, pois havia aula de música,

como também refeitórios, xerox, cantinas e etc, o colégio contava com uma boa estrutura.

Durante  meu período de  estágio,  pude acompanhar  uma relação bem próxima  entre  a

escola, os pais e alunos. Havia uma reunião no fim de cada semestre com a apresentação

das notas e diálogos com pais e representantes do colégio. 

Além dessa situação que configuravam reuniões, o corpo pedagógico e os familiares

dos alunos eram reconhecidos pois o colégio tem como prática estabelecer uma relação

próxima da família, não somente entrado em diálogo para realizar ‘reclamações’ das (os)

alunas (os). Obviamente que devo ressaltar aqui que a FAETEC é uma escola pública, no

entanto com concurso público para cursar o ensino médio. A escola, além do ensino médio,

oferece cursos técnicos. Com concurso público, sofre uma certa elitização deste espaço,

que se torna diferenciado por ser um dos poucos colégios com concurso púbico, como

também pelo seu ensino médio com mais matérias do que o comum e com o técnico. 
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Antes de dar continuidade, gostaria de justificar que parte destas breves informações

sobre  o  colégio,  faz  parte,  para  além de  informar  ao  leitor  sobre  um dos  campos  de

observação contribuintes  deste  trabalho,  mas  também e  principalmente,  se  tratando do

tema deste item e da forma de abordagem do texto, estas informações buscam acompanhar

a  lógica  de  contextualizar  onde  está  inserida  a  disciplina  de  sociologia.  Neste  caso,

entende-se que  não se  faz  mais  necessário  voltar  às  considerações  que caracterizam o

contexto social, visto que já foi desenvolvido durante este item e os demais e que coube

nos parágrafos acima a contextualização da escola, como parte desta análise do macro para

o micro, buscando chegar às aulas de sociologia.

Portanto,  dando  continuidade,  gostaria  agora  de  descrever  uma  das  experiências

vividas na FAETEC, nas aulas de sociologia ministradas para o 1º e 2º ano do ensino

médio. Na turma do 1º ano a professora abordava o tema da estratificação social para os

clássicos. Para apresentar Durkheim, a mesma associou a explicação da divisão social do

trabalho a partir  dos caros hierarquizados em uma indústria.  Sendo as (os) alunas (os)

estudantes  técnicos  de eletromecânica,  a  professora  exemplificou comprando o técnico

com o engenheiro e como e por que esses assumiam papéis diferentes. Ao recorrer ao

cotidiano deles, a professora conseguiu fazer com que os alunos atingissem a compreensão

tanto dos conceitos do clássico, como também de pensar a sua atuação. 

Sendo assim, temos algumas considerações a serem feitas. Primeiro, identificamos as

várias instâncias que se relacionam e se influenciam num contexto social.  Chegando a

gênese do debate com as aulas de sociologia, identificamos como por um lado, a professora

concatenou o tema e a experiências dos alunos, buscando levar estes a compreenderem a

matéria, mas também suas relações de trabalho e como estão hierarquizadas. Diante disto,

nos encontramos com a possibilidade de dialogar com o contexto mais amplo dentro da

disciplina de sociologia. 

Neste  caso,  ainda  temos uma ressalva,  pois  a  escola  usada para elucidar,  foi  uma

escola técnica e durante parte deste trabalho nos deparamos com a escola tecnicista que

priorizava outras áreas de conhecimento em detrimento das humanas, e principalmente da

sociologia  escolar.  Portanto,  a  princípio  pode  parecer  um tanto  deslocado  o  exemplo,

todavia para além da escola cumprir um bom papel nas relações com as famílias na busca

da educação do educando. Parte deste Art. 2º retirado da LDB que tem sido uma das fontes
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deste item, e a FAETEC têm 2 tempos de sociologia, adotando mais tempos do que as

outras escolas do Estado que não fazem parte da rede FAETEC. Como também o estágio

observado me possibilitou experienciar momentos de concatenação como foi o caso da

professora de sociologia no exemplo acima. Por fim, podemos identificar que o colégio,

apesar de equilibrar o ensino médio com o técnico, de lógica de formação para o mercado,

também busca fugir do propósito tecnocrático. Como Tatiana nos indica: 

 “Podemos servir aos propósitos tecnocráticos de instrumentalizar
nossos jovens ao mercado de trabalho, e podemos também optar
por fazer  deles  novos integrantes  críticos de uma sociedade que
está  direcionada  aos  princípios  do  capitalismo  globalizado.  ”
(BUKOWITZ, Tatiana) 

Temos neste caso a escola contribuindo para a formação do aluno para o mercado de

trabalho, conforme indica a própria LDB, mas a sociologia como disciplina vem fazer um

contraponto, quando bem articulada às teorias e as características da turma, da escola e a

sociedade  de  forma  mais  ampla,  proporciona  uma  problematização  e  desnaturalização

capazes de contribuir para a formação do aluno cidadão, como também indica a LDB, mas

este  sendo um cidadão  crítico-reflexivo,  ou  seja,  capaz  de  problematizar  as  situações,

inclusive as suas próprias. 

Para nos aproximarmos ainda mais dessa relação macro e da disciplina de sociologia,

gostaria  de  considerar  mais  uma experiência,  que  agora  contraria  consideravelmente  a

anterior, pois se dá em um outro contexto. Considerando agora o Colégio Estadual Joaquim

Távora,  situado  em  Niterói,  como  parte  da  minha  experiência  no  PIBID,  pude

recentemente vivência uma situação em sala que provoca este tema. Na aula de sociologia,

ao passar um exercício em sala de aula, que consistia em uma questão com duas figuras

diferentes,  uma  mostrando  uma  área  favelizada  e  o  outro  prédio  de  classe  média,  o

enunciado pedia que a partir das aulas que foram abordadas os temas sobre Estratificação e

desigualdades Sociais, os alunos comentassem as imagens. 

Deparei-me com alunos com sérias dificuldades de interpretação não só de texto, mas

de  imagens.  Estes  tinham  dificuldades  de  iniciar  um  texto,  pois  pareciam  não  estar

habituados com a escrita.  Sem contar que muitos alunos levaram muito tempo para se

dispor a pegarem seus cadernos. O meu papel foi de acompanhar durante toda a aula o

desenvolvimento  de  cada  aluno buscando que  estes  conseguissem realizar  o  exercício.
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Mas, o que quero mais considerar aqui, foi que ao passar por cada aluno para auxiliá-los,

os mesmos não tinham dificuldades de saber em qual lugar da estratificação social eles se

encontravam e quais eram as principais diferenças entra que morava nos apartamentos de

uma das imagens e nas favelas da outra. O que faltava de acesso aos bens em uma que

tinha na outra. 

Esta experiência me levou a uma série de questionamentos sobre a falta de perguntas

sobre  as  situações  sociais  e  como  estes  estudantes  têm  dificuldades  de  tornar  o

conhecimento uma forma de ler sua realidade, mesmo quando as explicações sociológicas

para estes fenômenos sociais explicam também parte da realidade destes. Neste caso, a

sociologia, aos poucos buscam contribuir para a aprendizagem do aluno, como indica a

LDB  aos  docentes,  de  forma  que  leve  a  reflexão  da  cidadania  concatenada  com  a

aprendizagem.

Ao final da aula, considerando os dilemas do contexto referido, foi possível ver um

desenvolvimento,  ainda  que pequeno, até mesmo por considerar uma aula, de que estes

conseguiram desenvolver o aprendizado a partir da ligação deste com o seu meio, ou seja,

com a sua biografia e os espaços de socialização. 

Neste caso, a escola não configura um colégio com perfil elitizado, recebendo alunas

(os) das classes mais populares, mesmo localizado no bairro nobre de Niterói, Icaraí. A

escola não foge ao tempo estimado e oferece apenas um tempo de aula de sociologia.

Nesse caso, vale ressaltar que os desafios ficam mais dificultosos quando a possibilidade

de trabalhar a sociologia escolar é respaldada por um tempo mínimo. 

Contudo, este item teve como proposta buscar uma contextualização que levasse em

conta desde os  aspectos  mais  macros  da sociedade brasileira  até  a  biografia  do aluno,

buscando ressaltar os dilemas que esse contexto tanto social quanto escolar influencia e

muitas  vezes  orienta  a  instituição  escolar.  Nesse sentido,  os  artigos  extraídos  da  LDB

buscam um comparativo entre as orientações e objetivos a serem alcançados, referindo-se

somente aos artigos destacados, e a realidade nessas várias escalas até chegar às aulas de

sociologia. Inicialmente com o propósito de esclarecer os dilemas, mas também de apontar

saídas, principalmente através dos exemplos experienciados, de que a sociologia e a (o)

professora (sor) de sociologia podem tornar-se ativos a este contexto, não supostamente

para  assumir  determinadas  orientações,  mas  acima  de  tudo  para  buscar  uma  saída
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transformadora para esta realidade cruel contribuindo para a formação de cidadãos críticos

reflexivos até mesmo quando absorvidos pelo mercado de trabalho. 

1.5 – A Interdisciplinaridade da Sociologia Escolar Básica 

Na  construção  do  item,  ‘A  Interdisciplinaridade  da  Sociologia  Escolar  Básica’,

identifico  ser  inviável  não  começar  este  considerando  o  ‘equívoco  interpretativo’ que

contribuiu para o tratamento interdisciplinar da disciplina de sociologia em contraponto à

garantia da sociologia como disciplina obrigatória. Considerada pela Resolução CNE/CEB

nº 3/98, como podendo ser assegurada de forma interdisciplinar e contextualizada, acabou

por abrir margem para que a disciplina não fosse encarada como imprescindível. Diluída

dentro  das  Ciências  Humanas  e  não  como  uma  disciplina  autônoma  com  suas

especificidades, diante do seu histórico intermitente, a interdisciplinaridade acaba por se

tornar mais uma forma de fragilizar a sociologia escolar. 

Neste caso, o que pretendemos resgatar no histórico intermitente da disciplina são seus

dilemas,  tanto  no que  diz  respeito  ao até  então  caráter  intermitente,  como também os

dilemas a partir da sua inserção no espaço escolar. Dessa forma este trabalho tem sido

construído  e  neste  item  específico  a  interdisciplinaridade  entrelaçou-se  com  a

intermitência, sendo, portanto, uma necessidade inicial resgatar a relação entre a sociologia

escolar e seu histórico intermitente e a interdisciplinaridade. 

Com isso vale  citarmos aqui o momento que a sociologia escolar sofreu possíveis

interpretações de interdisciplinaridade que permaneceram colocando a disciplina no campo

da intermitência. Nesse documento,  em sua “Parte I – Do contexto legal”, entre outras

considerações, é lembrado o artigo 36, 1º, inciso III, da Lei nº 9.394/96 – LDB: 

“1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão
organizadas de tal forma que ao final do Ensino Médio o educando
demonstre:

III  –  domínio  dos  conhecimentos  de  Filosofia  e  Sociologia
necessários ao exercício da cidadania. ” 

Em contraposição, é lembrado o artigo 10 da Resolução CNE/CEB
nº 3/98, fundamentada no Parecer CNE/CEB Nº 15/98:

“2º.  As  propostas  pedagógicas  das  escolas  deverão  assegurar  o
tratamento interdisciplinar e contextualizado para: 
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b)  Conhecimentos  de  Filosofia  e  Sociologia  necessários  ao
exercício da cidadania.” 

É  referido,  ainda  o  Parecer  CNE/CEB Nº  22/2003,  no  qual,  ao
tratar de questionamentos sobre currículo da Educação Básica, das
escolas públicas e particulares”, e recorrendo à LDB e à Resolução
CNE/CEB nº 3/98, este Colegiado ponderou que “não há, dentro da
legislação  pertinente,  obrigatoriedade  de  oferecer  Filosofia  e
Sociologia como disciplinas. ” 

Sendo  assim,  fica  claro  como  a  suposta  interdisciplinaridade  neste  momento  foi

prejudicial.  Ou  seja,  a  interdisciplinaridade  foi  usada  como  justificativa  para  o  não

entendimento  que  a  LDB exigia  a  obrigatoriedade  da  disciplina.  Neste  caso,  tanto  os

conhecimentos  sociológicos  quanto  filosóficos  poderiam  ser  tratados  de  forma

contextualizadora  e  interdisciplinar,  pois  estes  conhecimentos  constituíam  parte  da

formação do cidadão. 

Portanto, a princípio o que tivemos entre a sociologia escolar e a interdisciplinaridade

foram dilemas causados não por que a interdisciplinaridade quer diluir todas as disciplinas

ou mais especificamente a sociologia escolar, mas por que na disputa por legitimidade com

a qual a disciplina de sociologia vem travando durante todo o seu histórico, neste momento

encontrou um grau de possibilidade de inserção que para ser ‘negado’, usou-se até mesmo

de metodologias que supostamente poderiam otimizar de forma conjunta os conhecimentos

das áreas, como é o caso da interdisciplinaridade, para negligenciar a garantia obrigatória

da sociologia quanto disciplina escolar. 

Antes de darmos continuidade ao item, vale ressaltar que o trabalho não enxerga a

interdisciplinaridade como algo que deva ser negado ou desconsiderado como propósito

das disciplinas escolares. Na verdade, o que se pretendeu acima foi de imediato dialogar

com os  ruídos  da interdisciplinaridade  no contexto  histórico  intermitente  da  sociologia

escolar. Neste caso, a ênfase da crítica à interdisciplinaridade está intimamente ligada ao

seu  uso  aparentemente  despretensioso  de  ter  sido  interpretado  o  suficiente  para  não

compreender a seguridade obrigatória da sociologia escolar quanto uma matéria específica.

Contudo,  neste  momento  contribuindo para  não efetivação da  sociologia  escolar  como

matéria  obrigatória,  tendendo a diluir  a disciplina sem de fato,  na prática,  ter  ocorrido

diálogos entre as matérias. 
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Para além dos ‘erros interpretativos’, onde a princípio se utilizaram do conceito de

interdisciplinaridade para interpretações equivocadas sobre a garantia da obrigatoriedade

da  sociologia  escolar,  a  disciplina  de  sociologia  deve  se  aproximar  deste  método  de

abordagem. No entanto, não mais com receio de defender sua autonomia na produção de

conhecimento,  mas  na  possibilidade  de  enfrentar  o  engavetamento  que  a  história  das

matérias sofreu ao se especificar de tal maneira que parecessem ser desconexas das demais

áreas do conhecimento. No que diz respeito à sociologia escolar e a interdisciplinaridade,

aqui em diante se entende que na gênese da disciplina de sociologia há a necessidade de

diálogo com as demais áreas de conhecimento para um pensar crítico integrado. 

Feito as considerações fundamentais sobre as relações entre a interdisciplinaridade e a

sociologia escolar no âmbito do seu histórico intermitente, vale nos agora avançar sobre o

tema levando  em conta,  atualmente,  a  sociologia  no  espaço  escolar  quando  disciplina

obrigatória e a sua possibilidade de trabalhar  de forma interdisciplinar.  Como atuar  de

forma  interdisciplinar  entre  a  sociologia  e  as  demais  disciplinas  do  ensino  médio,

considerando a distribuição engavetada das disciplinas e os poucos incentivos de trabalho

em conjunto? Mediante os vários tempos de aula dos professores, com os excessos de

turma e demais colégios de atuação, necessários para alcançar uma renda viável, como

possibilitar o encontro destes professores? 

Se todas as áreas das ciências humanas, em alguma medida, buscam a compreensão

das relações humanas ao longo do tempo, como os seres humanos constituem e modificam

os espaços e criam diversidade cultural formando tipos de sociedade, como não trabalhar

de forma interdisciplinar? A sociologia tem por dependência na construção do raciocínio

sociológico situar as análises desta dialogando com os demais estudos da sociedade. Neste

caso  a  interdisciplinaridade  proposta  não  tem,  por  fim,  fragilizar  os  conhecimentos

sociológicos,  mais  colocá-los  em diálogo  com  as  demais  ciências  para  construir  uma

reflexão autêntica sobre os fenômenos sociais que avançam. 

Além das questões acima, como podemos elaborar uma sociologia escolar que seja

interdisciplinar?  Já  considerada  a  sua  necessidade  de  ‘desengavetamento’,  como

desenvolver  esta  interdisciplinaridade?  O  que  podemos  sugerir  para  dispor  deste

entrelaçamento entre  as disciplinas,  mas especificamente entre a sociologia e  as outras

áreas do saber, como a história ou a geografia? Para a sociologia escolar, uma das formas é
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buscar contextualizar o momento histórico dos autores e suas influências da sociedade da

época. Buscar levar aos alunos a associarem os conhecimentos das aulas de história com os

acontecimentos  sociais.  Buscar  fazer  com  que  estes,  abordando  as  temáticas  diversas

contextualizem os vários conhecimentos adquiridos no seu processo de aprendizagem mais

amplo.

Recentemente,  na aula  de sociologia que acompanho como bolsista  de iniciação à

docência, pelo PIBID, o tema da aula ministrada para o primeiro ano do ensino médio era

“Estratificação  e  Desigualdades  sociais”.  Diante  do  tema  e  considerando  o  histórico

brasileiro e sua origem colonial, escravocrata e patriarcal, nós bolsistas, em conjunto com a

professora  elaboramos  uma  aula  em  que  se  trouxessem os  conceitos  sociológicos  em

diálogo com as características da formação do Brasil. A fim de realizar uma análise da

sociedade brasileira dialogando com as Ciências Sociais, buscamos resgatar muitos dos

implicadores  que  influenciaram  nossa  sociedade  aos  aspectos  tão  desiguais,  com

tratamentos diferenciados e oportunidades distintas. 

Para a elaboração da atividade, focalizamos a aula em contrastar as bases da sociedade

brasileira através de um resgate histórico, próprio da disciplina de história. Para possibilitar

a concatenação do preconceito racial que identificamos nos dias de hoje, como também a

compreensão do por que a maioria da população pobre do país é negra. Resgatamos o

histórico  da  sociedade  brasileira  e  seus  alicerces.  Dessa  forma,  buscando  relacionar  o

passado e suas influências nos dias de hoje, na medida em que identificamos, por exemplo,

os impactos da estrutura escravocrata com as desigualdades sociais.  

Mais  um exemplo  sobre  a  possibilidade  e,  antes  de  mais  nada,  a  necessidade  de

trabalhar de forma interdisciplinar, poderíamos ainda considerar uma outra necessidade de

diálogo. Nas aulas que de sociologia que ministro em conjunto com uma outra voluntária

no pré-vestibular  comunitário,  tratamos das  teorias  de Karl  Marx.  Ao apresentarmos o

autor, destacamos seu entendimento sobre o desenvolvimento das sociedades e uma das

suas celebres frases: “A História da Humanidade é a História da Luta de Classes”. Para

explicarmos  esta  frase,  nada  mais  provável  que  elucidar  as  diversas  formas  de

estratificação social ao longo do tempo e como Karl Marx relacionava em sua teoria estas

estruturas  diversas  com os  recorrentes  conflitos  de  interesses,  provocado  por  posições

sociais antagônicas onde havia sempre o explorador e o explorado. 
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O exemplo acima tenta demonstrar que até mesmo um dos autores clássicos para a

disciplina de sociologia tem em sua teoria uma necessidade de esclarecimento que faz

necessário  dialogar  com outras  disciplinas,  como  a  história.  Para  explicar  as  diversas

estruturas sociais existentes hoje, bem como as teorias sociológicas, faz-se necessário o

desenvolvimento de uma concatenação entre as diversas ciências humanas. 

O que foi pretendido com a narração destas experiências foi que bem como o recurso

metodológico, tanto para o esforço da transposição didática e o estímulo para o exercício

da  imaginação  sociológica,  quanto  da  própria  demanda  do  tema,  relacionar  os

conhecimentos da humanidade é fundamental. Como explicar a Revolução Industrial sem o

avanço  tecnológico?  Como  explicar  as  concepções  do  conceito  de  cultura  sem

contextualizar  as  mudanças  e  objetivos  dos  momentos  históricos?  Como  desvencilhar

descobertas das ciências exatas e seus efeitos no modo de vida social? 

A disciplina de sociologia tem papel específico na formação das (os) alunas (os), no

entanto não se realiza de forma isolada, pois o objeto de estudo da sociologia escolar é

vivo, dinâmico e interdependente das descobertas e atuações das outras áreas do saber.

Dessa forma, encontramos na sociologia escolar um potencial de diálogo que favorece um

trabalho interdisciplinar dentro do seu próprio conteúdo abordado. 

No  que  se  refere  ao  papel  do  professor  e  a  interdisciplinaridade,  trazemos  como

complicador a realidade do professor da escola básica hoje. Diante da baixa remuneração,

os professores desdobram-se em diversas escolas e turmas para alcançar uma valorização

econômica que sustente suas necessidades quando indivíduo.  O que faz com que estes

profissionais fiquem sobrecarregados dispondo de pouco tempo para, junto ao restante do

corpo  docente,  elaborar  atividades  em  conjunto  que  visem  uma  interdisciplinaridade

efetiva. 

Nessa  perspectiva,  além  dos  agravantes  da  falta  de  autonomia  e  participação  de

planejar o projeto pedagógico, o professor acabar por atuar de forma isolada. Neste caso,

dificulta-se a relação entre as disciplinas e as (os) professoras. Recentemente,  em uma

reunião com o grupo do PIBID, diante as experiências trocadas, uma das supervisoras do

projeto, ao contar sua experiência com os bolsistas, relatou sua dificuldade de orientar o

grupo ao qual é supervisora, pois, entre outros implicadores, a atuação de professor tem
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sido uma profissão muito solitária e que, portanto, tem sido um desafio desenvolver esta

atuação em conjunto. 

O que se identifica é que apesar das possibilidades características da sociologia de

trabalhar  de  forma interdisciplinar,  os  desafios  de  propor  esta  são  grandes.  A falta  de

autonomia  do  professor  na  construção  dos  temas  a  serem  abordados  e  o  excesso  de

trabalho podem tornar a atuação da (o) professora (sor) muito solitária, o que dificulta a

possibilidade de abrir caminhos para a interdisciplinaridade. Sendo assim, mesmo que por

um lado a sociologia escolar possa e demande uma concatenação entre os conhecimentos

diversos, há ainda dilemas a serem enfrentados no que se refere a dinâmica do espaço

escolar e seus desalinhos. 

Contudo,  identificamos  que  a  sociologia  escolar  faz  um esforço  para  trabalhar  de

forma interdisciplinar, pois esta não cabe em uma gaveta. Mesmo diante a atuação isolada

do professor,  a sociologia escolar  possibilita e necessita  de interdisciplinaridade pois o

objeto de estudo são as relações sociais e suas formas de organização, que por sua vez

engloba uma variedade imensurável de criações humanas que não se limitam a uma área do

saber, mas que se entrelaçam constituindo e provocando perguntas para as mais variadas

ciências. O que torna também estes estudos interligados, pois em alguma medida, tudo é

social, valendo-se da ação humana. Porém, o que se coloca como desafio nesta relação vai

para além da disciplina de sociologia, mas das configurações e atuações no espaço escolar,

onde por uma série de implicadores, torna-se um desafio, ainda não alcançando um real

plano pedagógico que integre os conhecimentos variados que constituem a formação das

(os) alunas (os). 

1.6 –  A  Formação  do  Professor  de  Sociologia  de  Escola  Básica

(Tema/Conceito/Teoria)
 

No primeiro  item desenvolvido neste  trabalho,  nos  deparamos  com o histórico  da

disciplina de sociologia e como esta tomou rumos distintos dos cursos de graduação de

ciências sociais. A princípio o que encontramos, foram rumos mais tortuosos na sociologia

escolar  do  que  no  curso  de  ensino  superior.  Contudo,  dentro  do  espaço  acadêmico,  a
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desvalorização  da  sociologia  escolar  foi  reproduzida  e  o  que  se  encontrava  era  uma

supervalorização da formação bacharelesca em detrimento a formação da licenciatura. 

No  espaço  acadêmico,  a  valorização  pela  pesquisa  ganha  uma  importância,  que

indevidamente, muitos agentes transformam em antagonismo. O que quer dizer que, com

frequência,  a  formação  do  bacharel  tem  uma  relevância  maior  que  a  formação  do

licenciado. Neste caso, baseio estas afirmações como parte de uma cultura academicista,

que em muito negligencia sua possibilidade de intervenção na educação pública brasileira.

E que esta postura não se dá somente por uma questão de ‘gosto’, mas antes de tudo por

uma influência  passada,  onde o  bacharel  associa-se  a  um status  social  valorizado.  DE

acordo com Holanda:

“Apenas, no Brasil, se fatores de ordem econômica e social –
comum  a  todos  os  palcos  americanos  –  devem  ter  contribuído
largamente  para  o  prestígio  das  profissões  liberais,  convém não
esquecer que o mesmo prestígio já as cercava tradicionalmente na
mãe pátria. Em quase todas as épocas da história portuguesa uma
carta  de  bacharel  valeu  quase  tanto  como  uma  carta  de
recomendação  nas  pretensões  a  altos  cargos  públicos.  (...)  De
qualquer modo, ainda no vício do bacharelismo ostenta-se também
nossa  tendência  para  exaltar  acima  de  tudo  a  personalidade
individual  como  valor  próprio,  superior  às  contingências.  A
dignidade e importância que confere o título de doutor permitem ao
indivíduo atravessar a  existência com discreta compostura e,  em
alguns  casos,  podem  libertá-los  da  necessidade  de  uma  caça
incessante  aos  bens  materiais,  que  subjuga  e  humilha  a
personalidade. ” (Holanda, 1995, p.157)

Um  outro  ponto  que  de  alguma  forma  elucida  essa  discrepância,  se  dá  na

especificidade da disciplina de sociologia que foi recentemente inserida no espaço escolar.

O que, diante de todas as reflexões aqui feitas, deveria forçar a uma preocupação para a

formação do professor. Além, é claro, que pensar uma boa formação para os professores é

garantir uma boa atuação destes no espaço escolar para que possam promover mudanças

tão necessárias para o avanço da educação brasileira. 

Considerando este antagonismo entre o bacharelado e a licenciatura como agravantes

na formação do professor, como esta formação se consolida na prática? Levando em conta

as possíveis metodologias adotadas pelas (os) professoras (os) de sociologia a partir dos

Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN),  como  desenvolver  os  conhecimentos

sociológicos em sala de aula? 
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Diante  destas  perguntas,  este  item  pretende  dialogar  de  forma  estreita  com  as

orientações curriculares. Mediante os conceitos, temas e teorias, como desenvolver em sala

de  aula  a  disciplina  de  sociologia?  É  possível  trabalhar  com  todos  esses  recursos

metodológicos? É possível trabalhar estas dimensões de forma distintas? O que veremos a

seguir  é  como  trabalhar  estas  metodologias  de  forma  aliada  ao  desenvolvimento  do

conteúdo. 

Primeiramente,  devemos  considerar  que  os  conceitos  são  elementos  básicos  da

disciplina de sociologia, com os quais o professor de sociologia manipula sempre, pois

este, bem como a teoria são indissociáveis do discurso científico sociológico. Que por sua

vez,  encontra-se  estreitamente  ligado  às  teorias,  pois  determinadas  teorias  carregam

consigo um conjunto de conceitos que buscam dar sentido a uma explicação mais ampla

sobre  determinado  assunto.  Desse  modo,  só  são  possíveis  de  seres  utilizadas  quando

situadas dentro de um tema, pois dentre as metodologias, o tema é o que mais se aproxima

da própria realidade, pois ele é que recorta o que se pretende abordar dentro do contexto

social vivendo entre esses atores. 

Tanto  o  tema,  quando  a  teoria  e  os  conceitos  são  dimensões  necessárias  e

indispensáveis que o professor de sociologia deve recorrer para abordar os temas. A partir

da manipulação destes métodos, o professor abre caminhos a partir de casos concretos para

construir uma reflexão que apresente modelos explicativos, de acordo com cada teórico e

conceitos que auxiliem, como ferramentas, a compreensão do real. 

A formação  do  professor  cabe  a  estas  análises  na  medida  em  que  só  é  possível

concatenar  as  três  dimensões  metodológicas  como  uma  boa  formação.  Um  bom

pesquisador, nem sempre é um bom professor, pois ser professor não está meramente no

campo  do  conhecimento,  mas,  sobretudo,  a  forma  de  transpor  estes.  Sendo  assim,  a

formação  do  professor  deve  os  preparar  para  tornar  possível  a  confecção  entre  estes

elementos a fim de alcançar a compreensão das (os) alunas (os). 

Contudo,  cabe  a  estes  professores  uma  capacidade  de  articulação  que  priorize  a

realidade  concreta  possibilitando  uma  articulação  com o  tema  mais  abrangente  e  que

aproximem estes atores nas suas questões particulares. Realizada esta, o professor não só

torna íntimo, mas também cria possibilidades de apresentar as diversas teorias dos autores
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próprios da sociologia e suas fundamentais ferramentas de análises, como podem ser os

conceitos. Neste caso, a formação de professor deve possibilitar a estes um preparo que

viabilize esta capacidade de articulação. Neste caso, não meramente por uma orientação

curricular,  mas  principalmente preocupado em alcançar  a  compreensão das  (os)  alunas

(os). 

2  –  Problematizando  os  Dilemas  Históricos  e  Epistemológicos  da  Sociologia

Escolar 

Neste  segundo  eixo  do  capítulo  I,  ‘Problematizando  os  Dilemas  Históricos  e

Epistemológicos da Sociologia Escolar’, de forma breve, tem como propósito desenvolver

respectivamente os itens acima, buscando uma sistematização dos dilemas identificados,

problematizando-os,  a  fim  de  elaborar  proposições  para  a  sociologia  escolar  nos

enfrentamentos dos dilemas. De forma sucinta, desenvolver uma formulação das reflexões

sobre  os  desafios  tratados preocupada em não provocar  efeitos  de engessamento,  mas,

sobretudo, de perspectiva de atuação.

Até  aqui  foi  de  fundamental  importância  identificar  os  dilemas  da  disciplina  de

sociologia, levando em consideração desde sua primeira proposta de inserção na segunda

metade  do  século  XIX  até  os  dias  de  hoje.  Através  de  uma  análise  que  levasse  em

consideração a historicidade da sociologia escolar, observando as mudanças ocorridas no

cenário brasileiro que influenciaram a educação, o objetivo do trabalho foi identificar os

dilemas enfrentados pela disciplina de sociologia. Inicialmente, foi pretendido considerar a

importância  que  o  histórico  intermitente  impactou  a  disciplina,  não  só  pela  falta  de

obrigatoriedade durante anos afins no currículo oficial da escola básica, mas também por

seus efeitos após a inserção da sociologia escolar.  

Não obstante, o trabalho procurou traçar como plano de fundo o histórico intermitente

da  disciplina,  pois  pretendíamos  entender  o  que  ocorreu  durante  todo  esse  tempo  de

exclusão.  Por  que a sociologia escolar  não tinha seu espaço garantido? Quais  eram as

justificativas  e/ou  interesses  que  permeavam  essa  condição?  O  que  a  disciplina  de

sociologia escolar tinha como característica inerente que poderia fazer desta ora necessária

ora não? A partir das reflexões suscitadas, baseadas no método de triangulação de dados,
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buscávamos identificar em relação ao histórico intermitente, as diversas influências desde

acasos, passando por interferências políticas, educacionais e disputadas de interesses. 

Após  a  refletir  essas  questões,  tidas  como  primárias,  foi  pretendido  identificar  e

analisar alguns dos dilemas que a disciplina passa a enfrentar, agora, no espaço escolar. Ou

seja,  inicialmente o objetivo foi compreender o contexto histórico da disciplina onde a

mesma passou quase completamente fora do currículo oficial,  para em seguida analisar

como  se  dão  os  dilemas  dessa  nova  realidade  da  sociologia  escolar.  Para  o  presente

trabalho,  a  análise  tanto  da  intermitência,  quanto  da  atual  obrigatoriedade  não  são

dissociados, pelo contrário, se influenciam. Sendo assim, este trabalho procurou questionar

a  intermitência  da  disciplina  de  sociologia  e  identificar  os  principais  fenômenos  que

desencadearam uma série de dilemas aos quais a sociologia escolar e as (os) professoras

(os) de sociologia enfrentam nos espaços institucionais da educação na sua atual condição

de disciplina obrigatória. 

Contudo, foi possível identificar algumas consequências que a intermitência impactou,

como foi o caso item 1.2, onde parte das desvalorizações são de responsabilidade da não

obrigatoriedade. Neste caso, tanto o item 1.1 quanto o item 1.2 relacionam-se com mais

ênfase na intermitência,  buscando analisar um dos objetivos deste trabalho, que são os

dilemas históricos.  Por outro lado, diante da atual inserção,  outras demandas surgiram.

Com a obrigatoriedade, a sociologia precisava agora se adequar ao seu novo espaço de

atuação. 

Atento aos novos dilemas forjados do encontro da sociologia com a escola, com as

(os) alunas (os), e com os demais atores dessa configuração, novas questões foram trazidas

para a pesquisa deste trabalho. Agora no espaço escolar, como as (os) professoras (ores)

realizam a didatização da disciplina científica e disciplina escolar? Quais são as influências

externas que uma aula de sociologia pode sofrer? Como a formação das (os) professoras

(ores)  auxiliam na concatenação do tema,  conceito  e  teoria?  Estas  foram algumas  das

questões  que  guiaram este  trabalho visando reconhecer  os  dilemas  epistemológicos  da

disciplina de sociologia. 

Portanto, ansiando analisar tanto os dilemas históricos quanto os epistemológicos,

pretendeu-se observar o panorama da sociologia escolar. Pois há o entendimento que só é

possível  o  enfrentamento  dos  dilemas,  quando  este  são  reconhecidos.  Neste  caso,  o
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trabalho é  constituído,  em partes,  através de experiências  empíricas,  onde pretendeu-se

trazer  alguns  dos  desafios  desse  cotidiano  escolar  observado  para  que  pudessem  ser

analisados e se possível encontrar formas mais eficazes de lidar e/ou superá-los. 

2.1 – Problematizando a Intermitência da Sociologia Escolar no Currículo da Escola

Básica 

 A intermitência da sociologia escolar no currículo da escola básica foi um dos dilemas

que mais longinquamente atingiu a disciplina. Desde o final do século XIX até começo do

século XXI, por diversos fatores a sociologia vem ora inserida, ora fora dos currículos

escolares. A luta pela volta da disciplina, como parte da luta pela redemocratização, busca

a inserção através  de pressões políticas de produções acadêmicas,  além da abertura de

concursos para o magistério em âmbito estadual. 

Considerado a dinâmica história de intermitência e de interpretações equivocadas, a

historicização  da  disciplina  é  parte  fundante  da  elaboração  deste  trabalho  e  do

desenvolvimento do restante dos dilemas. Identificado os diversos empecilhos, interesses e

interferências políticas e econômicas que atingiram tanto o campo da educação, quanto

mais especificamente na sociologia escolar,  é possível  perceber como a presença desta

disciplina foi conflitante e incomoda de modo que durasse tanto tempo a consolidação da

sua  obrigatoriedade  no  espaço  escolar.  O  que  revela  que  tanto  a  educação,  quanto  a

sociologia são campos “pouco autônomos”. 

 A intermitência nos esclarece as posições e estratégias de dominação e interesses que

impactaram, ainda hoje influenciam a atuação na disciplina no espaço escolar. Quando a

sociologia alcança seu espaço no currículo, novas demandas e dilemas surgem. Sejam as

hierarquias das disciplinas escolares,  na interdisciplinaridade,  ou na relação científica e

escolar.  A posteridade  da  sociologia  escolar  não  só  foi  um  dos  maiores  desafios  da

disciplina, como também passa a ser uma das causas dos novos enfrentamentos no espaço

escolar. 

Contudo, a intermitência deixou seus desafios os mais diversos, que aliado a uma

política  de  interesses  e  as  exigências  da  valorização  do  letramento  e  o  numeramento

alimentam dúvidas e fragilidades para a disciplina de sociologia. Todavia, se por um lado
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identificamos a intermitência, por outro a resistência. A sociologia foi garantida pela luta e

insistência que se faz necessária mediante as provocações e hierarquizações. O que foi

observando durante as experiências empíricas, é uma constante necessidade de legitimação

de sua importância na contribuição na formação da aluna (o). 

Sendo assim,  a  intermitência  da  sociologia  escolar  no currículo  da  escola  básica

inicia uma reflexão que desdobra os diversos outros dilemas,  agora,  vividos no espaço

escolar.  Diante  da  conturbada  legitimação,  nos  salta  como  desafio  a  formação  dos

professores  de  sociologia  para atuar  com base nas  orientações  curriculares  nacionais  e

prontos para esses questionamentos. Se antes a luta era por obrigatoriedade, agora é por

permanência de qualidade que não aceite tentativas de descrédito e possíveis fragilizações. 

2.2 – Problematizando a desvalorização da sociologia escolar 

A desvalorização da sociologia escolar foi abordada em um primeiro momento como

reflexo  do  histórico  intermitente  da  disciplina,  que  ocasionou  uma  inserção  tardia  no

currículo oficial desencadeando certos ‘maus estares’. A partir da demorada admissão da

disciplina de sociologia, esta, agora, ocupando o espaço escolar, encontra outros desafios e

questionamentos. Após sua inserção, identifica-se que em relação as demais matérias, a

sociologia escolar tem uma carga horária de aula mínima que dificulta consideravelmente a

atuação da (o) professora (o).

Diante de um cenário muito estabilizado, onde as demais matérias estão naturalizadas

e se não compreendidas, ao menos aceitas como importantes para a formação do educando,

a  disciplina  de  sociologia,  pelo  contrário,  tende  com  recorrência  a  receber  diversos

questionamentos quanto sua importância e até mesmo legitimidade científica. O que vimos

é que, parte destes questionamentos são pela ainda ‘estranha’ presença, mas também pela

falta de compreensão de que é possível ter uma ciência que estude as relações humanas,

culturais,  políticas  e  econômicas  de  modo  a  construir  uma  intimidade  e  estabelecer

conexões diretas com nossa realidade individual. Estas características, para as (os) alunas

(os)  e  demais  atores,  passaria  a  impressão  de  que  a  sociologia  beiraria  uma  suposta

subjetividade semelhante as opiniões, mais do que uma ciência. 
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Pelos  questionamentos  colocados  acima,  a  disciplina  acaba  por  ser  questionada

quanto sua importância. Entre as influências do mercado de trabalho sobre as instituições

escolares  e  seus  objetivos,  a  sociologia  fica  cada  vez  menos  atraente.  Para  além das

dúvidas do que é sociologia, esta também é questionada quanto sua utilidade no campo do

mercado de trabalho. O que acaba negligenciando a formação do ser crítico para o ser útil. 

 O que aqui podemos concluir é que os impactos da hierarquização das disciplinas a

partir da carga horária de aula são de forte influência no desenvolvimento das aulas, como

podemos  identificar  nos  exemplos  mencionados  no  item  respectivo.  Que  por  sua  vez

implica a garantia destes conhecimentos para as alunas (os). Sobre este dilema, ainda se faz

necessário  luta  por  parte  dos  docentes  e  atores  educacionais  de  mudar  este  quadro  de

distribuição dos tempos de aula. No que se refere a sua serventia, a sociologia escolar entra

em conflito com os objetivos a serem alcançados com a educação. 

Contudo,  neste  item  procurou  apontar  dois  específicos  dilemas  da  sociologia

escolar,  seu  dilema  histórico,  quanto  epistemológicos.  As  dúvidas  sobre  a  disciplina

buscam compreender  sua legitimidade e  cientificidade questionada no que se refere as

falsas  ideias  de  uma  disciplina  supostamente  subjetiva  e  pouco  útil.  Diante  das

distribuições das disciplinas já consolidadas e muitas vezes coerente a obsessividade com

numeramento e o letramento e do preparo para o mercado de trabalho inquestionável, a

sociologia escolar e a professora (o) de sociologia tem desafios. Porque afinal, os critérios

de subjetividade, muitas vezes não só questionam uma suposta metodologia, mas também e

acima de tudo mais um modo de expressar a hierarquização entre as supostas áreas mais

naturais ou essenciais para os interesses do mercado de trabalho em detrimento não dá

‘simples’  subjetividade,  mas  a  reflexividade  que  a  sociologia  potencialmente  e

essencialmente tem. 

2.3 – Problematizando a Relação Disciplina Científica x Disciplina Escolar

Os dilemas apontados entre as relações da disciplina científica e a disciplina escolar

sugerem  primeiramente,  caminhos  distintos.  Enquanto  uma  conseguiu  se  desenvolver

mesmo com as adversidades políticas, sociais e econômicas do país, a disciplina escolar

ficou anos no processo de luta por obrigatoriedade.  Para além dessa discrepância histórica,
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podendo ser encarada como parte dos dilemas históricos propostos, outros desafios surgem

a partir da inserção da disciplina de sociologia. Diante desse novo cenário de atuação dos

conhecimentos sociológicos, um outro dilema se coloca. 

A linguagem e o aprofundamento que o curso de ciências sociais no ensino superior

propõe, não é o mesmo que a (o) professora (sor) de sociologia deve adotar para o ensino

médio.  Para cada fase de formação os conhecimentos devem sofrer de uma adequação.

Nesse caso, os conhecimentos científicos devem alcançar um nível menos complexo, sem

por outro lado, ser despretensiosos. Deve se encarar, portanto, o dilema epistemológico de

transpor as teorias, conceitos e temas de um nível de formação para outro. 

De acordo com essa necessidade forjada na prática, uma das possibilidades de atuação

é criar pontes de diálogo entre os conhecimentos das alunas (os) usando-os como recursos

de aproximação e das características e adversidades da própria disciplina como caminho

metodológico. A (o) professora (sor) ao final de uma aula pode, por exemplo demostrar que

as diversas teorias sociológicas também são fruto de influências como nossos pensamentos

e ações. Portanto, identificam-se as cosmovisões dos atores, que muitas vezes reforçam o

que a sociologia entende por sensos comuns, mas em seguida buscando desnaturalizar as

possíveis  contradições,  significando  mais  que  desafios  que  tendem  a  disciplina  de

sociologia, mas sobretudo possibilidade de aproximação. 

O que se propõe é que mesmo com as diferenciações entre a disciplina científica e a

disciplina escolar, estes desafios não são determinantes para qualquer insucesso. Pois é

verdade  que  este  se  impõe  como  um  desafio  epistemológico,  no  entanto,  nos  está

disponível  ferramentas  didáticas  e  conceituais  quem disponibilizam formas variadas  de

transpor  os  conhecimentos  sociológicos.  Neste  caso,  há  sobretudo  uma  proposta  de

exercitar a imaginação sociológica como recurso metodológico em sala de aula recorrendo

aos comentários das (os) alunas (os), seus exemplos e questões como recurso didático.

Como uma das partes da triangulação de dados proposto, os livros didáticos são fontes

documentais  oficiais  que  nos  revelam,  por  exemplo,  a  diversidade de abordagens para

tratar  os  fenômenos  sociais.  Como  já  foi  sinalizado,  essa  abordagem  diversa,  que  a

princípio pode ser vista como desafio, pode também ser encarada como uma possibilidade

de diálogo entre as (os) alunas (os). Ou seja,  mesmo que os espaços ocupados entre a

disciplina  científica  e  a  disciplina  escolar  sejam  distintos  e  que  provoquem  dilemas
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epistemológicos,  estes  podem  ser  flexionados,  ou  melhor,  didatizados  através  da

imaginação sociológica. 

Contudo,  procura-se  percorrer  o  caminho  da  transposição  didática  ponderando  a

necessidade de diferenciação “textual” entre a disciplina científica e a disciplina escolar.

Encarando  esse  processo  como  mais  um  dos  dilemas  da  disciplina  escolar,  todavia

propondo um método de ensino que recorresse às  próprias  características da disciplina

como princípio de semelhança entre as teorias, as opiniões e biografias. Para tanto, o uso

do  conceito  de  imaginação  sociológica  como  recurso  fundamental  para  a  essência  de

ensinar sociologia mesmo com as possíveis contraposições. 

2.4 – Problematizando a Contextualização da disciplina Sociologia Escolar na Escola Básica

Considerar o contexto da disciplina de sociologia é antes de tudo propor uma análise

metodológica.  De  acordo  como  método  de  triangulação  de  dados  todo  este  trabalho

pretende dialogar com os ‘Processos e Produtos originados pela estrutura sócio-econômica

e cultural do macro-organismo social no qual está inserido o sujeito’. Portanto, considerar a

disciplina de sociologia em um contexto de luta de classes com as configurações de uma

escola pública brasileira é buscar dar clareza aos enfrentamentos que a sociologia escolar e

a (o) professora (sor) de sociologia têm. O que nesse primeiro momento consideramos as

características mais macros da sociedade em questão. 

Como parte dessa contextualização e atrelada a um dos outros pontos da triangulação

de  dados,  consideramos  os  “Elementos  Produzidos  pelo  meio  do  sujeito  e  que  têm

incumbência em seu desempenho na comunidade”. Desse modo, buscou-se levar em conta

a sociedade que estamos inseridos em contraponto as orientações das Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB). O propósito desta comparação era buscar, por um

lado, as várias dificuldades a partir das características sociais, e por outro as orientações

oficiais. Nos deparamos com os dilemas sociais que atingem diretamente a sala de aula e

com as orientações educacionais, que na prática não se realizam plenamente. 

Diante do cenário contextualizado, onde uma mudança mais significativa só poderia

ser feita com reformulações estruturais, o papel de contribuição da sociologia escolar passa

a ser  o  de  colaborar  para a  desnaturalização.  Como característica reflexiva,  inculcar  o
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incômodo  de  problemas  que  nos  afetam  constantemente,  mas  que  de  tão  recorrentes

passamos a suportá-los sem nos perguntar o porquê. 

Para as orientações da LDB que distribui responsabilidades entre a família, o Estado e

os docentes. Cabe ao Estado rever seus objetivos em relação a formação do educando e

realizando  uma  real  valorização  deste  setor  como  imprescindível  para  transformações

sociais. A família renovar seus laços com as instituições escolares e atores, buscando se

atentar  a  formação  dos  seus  filhos  de  forma efetiva.   E  aos  docentes,  um espírito  de

professor transformador, preparado para atuar de forma competente a vir contribuir nas

lacunas educacionais. 

Obviamente que não acreditamos que isto seja rápido ou fácil,  pois se fosse,  suas

chances de já ter sido feito mudanças seriam maiores. Também não buco elaborar uma

receita de bolo para encarar as mazelas sociais e educacionais. Todavia, após identificado

os dilemas, determinadas posturas são essenciais para si gerar ação transformadora. Para a

sociologia escolar, cabe sua dose de responsabilidade, muito potencializada, por ser esta

uma ciência das relações sociais e sociedades.

2.5 – Problematizando a Interdisciplinaridade da Sociologia Escolar Básica

O item 1.5 teve como objetivo a interdisciplinaridade da Sociologia Escolar Básica

considerando  dois  aspectos.  Primeira  sua  relação  com  o  histórico  intermitente,  e  em

seguida, como a sociologia escolar pode vir a atuar de forma interdisciplinar diante de suas

características  quanto  área  de conhecimento  e  das  dificuldades  implicadas  do  contexto

educacional. Portanto, em um primeiro momento diluída dentro das Ciências Humanas e

não como uma disciplina autônoma com suas especificidades, e por outro, por sua inerente

necessidade  de  diálogo  com as  demais  áreas  de  conhecimento  para  um pensar  crítico

integrado, dentro de uma realidade não interdisciplinar. 

Buscou-se destacar um dilema histórico que envolvem a interdisciplinaridade e a

sociologia escolar, e por outro uma necessidade epistemológica de relacionar os saberes. O

que nos revela que ainda há dilemas na implementação da interdisciplinaridade, pois esta

prática não é interiorizada nas instituições escolares, como também, poderíamos destacar o
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excesso de trabalho das (os) professoras (os) dificultando uma maior integração entre as

matérias. Seguindo uma análise dentro da especificidade da sociologia escolar, vimos que

há uma possibilidade, de forma um tanto isolada, de estabelecer diálogos entre os outros

campos  do  conhecimento.  O  que  por  um  lado,  como  já  foi  dito,  nos  parece  parte

indissociável da própria disciplina e por outro, pode ser praticado pela professora como um

meio de auxiliar a didatização dos conhecimentos. 

Neste caso, não somente por uma escala mínima de atuação nesse universo maior da

educação,  mesmo  considerando  este  papel  importante,  mas  como  uma  forma  de

transposição  didática  de  contextualizar  o  tempo,  espaço,  as  características  e  mudanças

pertinentes.  Logo,  a proposta é de identificarmos e em seguida,  irmos além dos ‘erros

interpretativos’ do conceito de interdisciplinaridade para nos aproximar deste método de

abordagem. 

Trazendo experiências da minha formação, como uma das partes da triangulação de

dados, pude praticar e observar as possibilidades de percorrer as várias ciências atreladas a

nada mais, nada menos do que os próprios métodos possíveis de abordar a sociologia. O

tema, ponto que muito se aproxima do contexto real, muitas vezes cria pontes de diálogo

com décadas e até séculos passados. As teorias e conceitos também possibilitam relações

de influência com a época e com o modo de vida. Neste caso, considerando a atuação do

professor de sociologia, este ainda pode, como dito acima, mesmo que em escala reduzida

atuar de forma interdisciplinar a vir tanto a contribuir no desempenho, quando infimamente

iniciar um movimento tímido de interação e integração.  

Contudo, a sociologia é um estudo que tem um objeto vivo, dinâmico, interdependente

das  descobertas  e  atuações  das  outras  áreas  do  saber.  Dessa  forma,  encontramos  na

sociologia  escolar  um  potencial  de  diálogo  que  favorece  um  trabalho  interdisciplinar

dentro do seu próprio conteúdo abordado. 

2.6 –  Problematizando  a  Formação  do  Professor  de  Sociologia  de  Escola  Básica

(Tema/Conceito/Teoria) 
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O último item deste capítulo buscou questionar as negligências do campo acadêmico

em relação a formação de professores, no que diz respeito a uma tendência acadêmica de

ressaltar a formação do bacharelado. Identificou-se que parte desta postura foi ocasionada

pelos rumos distintos que as ciências sociais  ganharam no ensino superior e na escola

básica.  Paralelo a esta observação, buscamos evidenciar,  de acordo com os Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCN), os possíveis métodos que as (os) professoras (ores) podem

utilizar para realizar as abordagens sociológicas. 

Neste caso, a identificação dos antagonismos entre o bacharelado e a licenciatura se

revelam como um dilema que implica antes de mais nada, na formação da (o) professora

(sor), que, por sua vez, implica diretamente na atuação do magistrado na sala de aula. Ou

seja,  aonde se forja  a  sociologia escolar.  O que se pretendeu então,  foi  identificar  um

desafio que acarreta consequências delicadas e preocupantes. A educação, quanto campo

de atuação é repleta de desafios, ainda mais se tratando da educação brasileira, logo, caso a

(o) professora (sor) não esteja devidamente preparado para esta realidade escolar e para a

transposição da sociologia,  este acaba por não ser capaz de transpor os conhecimentos

sociológicos  e  conseguinte,  enfraquecendo  tanto  a  busca  pelo  desenvolvimento  da  (o)

aluna (o) crítico reflexivo, como também desprovido da habilidade de trabalhar com os

métodos indicados pelos PCN’s. 

Portanto,  as questões  levantas  formam desde,  como desenvolver  os conhecimentos

sociológicos em sala de aula, até como atuar se apropriando dos conceitos, temas e teorias.

O que se critica por um lado, é a negligência da formação e como esta pode ocasionar

dilemas  tanto  para  a  (o)  professora  (sor),  como  a  possibilidade  de  contribuição  e

transformação  educacional.  A partir  do  reconhecimento  dos  desafios,  mais  uma  vez

recorrendo ao método de triangulação de dados, buscamos recorrer aos PCN’s e o que esse

documento nos sugere como possibilidade de atuação. 

 Concatenando os recursos metodológicos é possível trabalhar estas dimensões que os

métodos alcançam para progredir no desenvolvimento da explicação do tema pretendido

em sala de aula. O que é feito como mais fluidez, quando a (o) professora (sor), durante

sua formação, recebeu bases o suficiente que o possibilite a desenvolver este trabalho. Essa

articulação entre  tema, conceito e  teoria  contribui imensuravelmente para o sucesso da

compreensão das  (as)  alunas  (os),  como também orienta  a  (o)  professora  (sor)  na  sua
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prática. Inclusive, uma das propostas desenvolvidas neste trabalho indica a transposição

didática  através  do  uso  da  imaginação sociológica,  como um dos recursos  possíveis  e

eficazes. Com isso, sugere-se que a articulação entre as teorias, conceitos e temas podem,

como de certa maneira, necessitam de uma articulação com a construção da imaginação

sociológica. 

O que garantiria uma abordagem dentro do contexto social vivido por esses atores,

possibilitando uma abordagem do contexto real a partir de uma compreensão sociológica.

Desse modo, o que se apontou é que este fim último está estreitamente dependente da

forma de transpor e da formação da (o) professora (sor). A capacidade de articulação com o

tema mais abrangente e que aproximem estes atores nas suas questões particulares torna-se

estratégia, mas que desafio, quando estão sólidas as bases da formação. 
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Capítulo II – Materiais e Métodos de pesquisa 

1 – A Técnica de Triangulação de Dados

Com a  finalidade  de  obter  o  maior  escopo  de  dados  que  permitam alcançar  os

objetivos da pesquisa, utilizei a técnica de triangulação de dados (Minayo, 1993; Trivino,

1987).  Considero  que  essa  técnica  permite  abranger  um  grande  conjunto  de  dados

pertinentes ao problema em estudo. 

Na triangulação de dado, 

“(...) nosso interesse deve estar dirigido, em primeiro lugar, aos
Processos  e  Produções  centrados  no  sujeito;  em  seguida,  aos
Elementos Produzidos pelo meio do sujeito e que têm incumbência
em seu desempenho na comunidade e, por último, aos Processos e
Produtos originados pela estrutura sócio-econômica e cultural do
macro-organismo social no qual está inserido o sujeito (Trivinos,
1987, p. 13-13)”.

Como “Processos e Produtos centrados no sujeito”, Trivinos (1987) identifica-se as

ideias,  percepções  e  comportamentos  dos  sujeitos  de  pesquisa,  itens  registrados  pelo

pesquisador através de observações  e  análises  documentais. Os “Elementos  Produzidos

pelo meio do sujeito e que têm incumbência em seu desempenho na comunidade” podem

ser tanto os documentos oficiais que regulam a conduta do sujeito em determinado grupo,

instituição  ou  estabelecimento,  quanto  documentos  estatísticos  e/ou  fotográficos  que

representam  sua  atuação  nesses  âmbitos.  São,  com  efeito,  objetos  típicos  de  análise

documental.  Por  último,  os  “Processos  e  Produtos  originados  pela  estrutura  sócio-

econômica  e  cultural  do  macro-organismo  social  no  qual  está  inserido  o  sujeito”

correspondem aos  termos da estrutura socioeconômica e  cultural  no qual  a  atuação do

sujeito se insere. 

Em  face  dos  objetivos  da  pesquisa,  os  três  elementos  do  triângulo  heurístico

proposto por Trivinos (1987) são respectivamente representados pelos seguintes termos:

(1) as representações sociais dos professores/as de Sociologia atuantes na rede estadual de

ensino médio em Niterói  sobre a construção intercultural  do conhecimento sociológico

escolar,  considerando  as  (os)  alunas  (os)  e  a  instituição  escolar;  (2)  os  conteúdos  de
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documentos curriculares federais e estaduais atinentes ao ensino médio e à disciplina de

Sociologia e (3) os referenciais teóricos-conceituais pontuados no capítulo I deste trabalho.

Em vista da natureza desses termos, utilizei os métodos da observação analítica e da

análise  documental,  sob  os  fundamentos  e  especificações  expostas  no  Capítulo  I.  Na

análise  de  dados,  articulei  as  experiências  mais  representativas  com  cada  categoria

construída,  juntamente  os  conteúdos  dos  documentos  curriculares  federais  e  estaduais

selecionados e os referenciais teóricos-conceituais apresentados no primeiro capítulo. Esta

articulação me possibilitou alcançar os objetivos da pesquisa. 

No  que  se  refere  aos  “Elementos  Produzidos  pelo  meio  do  sujeito  e  que  têm

incumbência  em  seu  desempenho  na  comunidade”,  um  dos  pontos  que  constitui  a

triangulação de dados são os diversos documentos oficiais citados ao longo do trabalho e

referenciados mais adiante, que fundamentam e possibilitam a concatenação entre as outras

duas dimensões do método triangular. Neste caso, recorri à Lei de Diretrizes e Bases da

Educação até os documentos específicos da disciplina de sociologia, como são os pareceres

e resoluções das CNE/CEB’s. 

O Objetivo destes documentos para a confecção deste trabalho não se dá somente

na  exigência  metodológica  de  respaldos  documentais  legítimos,  mas  também  na

necessidade específica que o método de triangulação de dados demanda de construir um

tripé que tenha a incumbência de demostrar os elementos produzidos pelos atores sociais

envolvidos  em  questão.  Neste  caso,  os  documentos  analisados  acabam  por  ter  mais

importância do que já teria se considerarmos, por exemplo, que as CNE/CEB’s constituem

o histórico de intermitência. Os pareceres e resoluções da CNE/CEB’s analisados reforçam

o documento como valor histórico, não só por que são documentos oficiais, mas, e acima

de tudo, por que reconstituem a historicidade da intermitência da disciplina de sociologia.

Através  da  análise  deste  documento  pude  me  deparar  com  informações  basilares  que

ajudaram a construir este trabalho. 

Desse  modo,  como  também poderíamos  citar  a  LDB,  ou  ainda  os  PCN’S,  foi

formada  a  base  que  nutre  os  “Elementos  Produzidos  pelo  meio  do  sujeito  e  que  têm

incumbência  em  seu  desempenho  na  comunidade”,  referente  a  uma  das  partes  que

constituem o método de triangulação de dados, proposto para este trabalho. A articulação

destes  documentos  possibilitou  a  investigação  histórica  da  sociologia  escolar,  as
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orientações  gerais  da  educação  brasileira  e  as  responsabilidades  depositadas  por

determinados  atores  na  contribuição  da  formação  do  educando.  Nos  documentos,  foi

possível identificar as orientações curriculares para a disciplina de sociologia com base nos

recortes  encontrados  em  outros  documentos  oficiais,  como, por  exemplo, os  livros

didáticos,  que  também foram usados como recursos  documentais  na construção destes

materiais e métodos. 

Em seguida, temos como uma outra ponta da triangulação de dados os “Processos e

Produtos originados pela estrutura sócio-econômica e cultural do macro-organismo social

no qual está inserido o sujeito” que correspondem, mais especificamente ao item 1.4 do

capítulo  I.  Considerado  com  mais  ênfase  neste  ponto  do  trabalho,  este  item  busca

contextualizar  a  escola  em  sua  particularidade  e  quanto  instituição.  Por  conseguinte,

localizar a escola e Instituição Escolar na estrutura socioeconômica brasileira, atentando-se

a  estratificada  social  em  classes  características  a  sociedade  capitalista.  E,  por  fim,

identificar os diversos atores sociais que operam nessas instituições influenciando e sendo

influenciados por toda essa lógica social, onde os diversos fenômenos sociais, de alguma

forma, acabam por implicar o espaço escolar, na sala de aula, e na aula de sociologia. 

Neste caso, os “Processos e Produtos originados pela estrutura sócio-econômica e

cultural do macro-organismo social  no qual está inserido o sujeito” compõem uma das

pontas da triangulação de dados que configuram o método de pesquisa, mas também, se

tratando da especificidade do objeto de estudo das ciências sociais, é em si uma abertura

para  o  próprio  fazer  ciências  sociais.  O  que  quero  dizer  é  que  ao  considerarmos  as

estruturas que formam uma sociedade, essencialmente estamos recorrendo necessariamente

as ferramentas conceituais da própria disciplina que nos debruçamos até aqui. 

No  item  1.2  do  capítulo  1,  ao  desenvolver  a  análise  sobre  as  desvalorizações

sofridas pela disciplina de sociologia, uma das observações suscitadas corresponde ao grau

de  proximidade  que  os  assuntos  da  disciplina  podem  abordar.  Dialogando  desde

particularidades até questões estruturais sociais. Nesse sentido, para a confecção de um dos

pontos da triangulação de dados, mais uma vez suscita a necessidade de levar em conta a

estrutura sócio-econômica e cultural.  Porque o objeto de estudo da sociologia tem um

poder elástico de falar sobre esse todo que é a sociedade. 

74



2-Observação e Participação no Campo Empírico

No  primeiro  capítulo,  considero  como  parte  deste  trabalho  um  conjunto  de

experiências que vivenciei durante minha formação relacionada ao ensino de sociologia no

ensino médio. As experiências citadas foram diversas, como os estágios obrigatórios da

disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino em Ciências Sociais, onde em cada semestre

procurava estrategicamente experienciar colégios públicos com características distintas, a

fim de vivenciar  determinadas especificidades,  de acordo com o perfil  de cada escola.

Além dos estágios obrigatórios, durante alguns anos tenho tido a possibilidade de atuar

com muita autonomia como professora de sociologia em um pré-vestibular comunitário.

Nessa última, apesar de não ser um espaço escolar, foi essencial para o exercício efetivo da

prática do magistério possibilitando associar as vivências aos aprendizados adquiridos na

minha formação de professores no curso de Licenciatura em Ciências Sociais da UFF. 

Ao  relembrarmos  algumas  das  influências  empíricas  que  contribuíram  no

amadurecimento  deste  trabalho,  devemos  considerar  em  diante  duas  experiências  que

sustentam  parte  dos  exemplos  desenvolvidos  até  aqui  e  que  suscitaram  uma  série  de

questões  também  propostas.  Portanto,  após  resgatarmos  informações  dos  campos

empíricos  que  iniciaram e  constituíram este  trabalho,  devemos  agora  nos  atentar  mais

especificamente para duas das vivências que consideraremos como mais relevantes para a

confecção  desta  reflexão.  A participação  como  bolsista  do  Programa  Institucional  de

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), de acordo com a técnica de triangulação de dados,

torna-se  umas  das  prioridades  na  constituição  dos  materiais  de  observação  analítica  e

experiências empíricas que nutrem o trabalho. 

Minha experiência como bolsista do PIBID é composta, principalmente, por dois

momentos  empíricos.  Primeiramente  eu  participei  como  bolsista  no  Colégio  Estadual

Conselheiro Josino, localizado no bairro Teixeira de Freitas, no Município de Niterói. No

Colégio Estadual Conselheiro Josino atuávamos eu e mais duas bolsistas acompanhando a

professora  de  sociologia  (A)  nas  turmas de  1º,  2º  e  3º  ano do ensino  médio.  Em um

segundo momento empírico como bolsista do programa, passei a acompanhar a professora

de sociologia (B) no Colégio Estadual Joaquim Távora,  localizado no bairro de Icaraí,

também situado no Município de Niterói.  Nesta  segunda experiência  eu e  mais  quatro

bolsistas PIBID acompanhamos três turmas do primeiro ano do ensino médio. 
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Já feitas as devidas apresentações dos diversos espaços que contribuíram para a

realização deste trabalho, devemos agora justificar o propósito de ter escolhido com mais

ênfase  para  este  capítulo  de  apresentação  dos  materiais  e  métodos  de  pesquisa  as

experiências como bolsista PIBID. Estas experiências contribuem consideravelmente para

a realização deste trabalho, primeiro por ter me colocado em uma condição diferente no

espaço  escolar.  Experiências  anteriores,  como  os  estágios  obrigatórios  de  PPECS  me

possibilitavam uma observação analítica profunda, entre outros motivos por que o papel de

estagiária, até minha penúltima experiência, não era posto como um papel ativo, mas como

um campo  essencialmente  observatório  das  metodologias,  do  espaço  escolar,  das  (os)

alunas (os) e das relações dos vários atores com a sociologia escolar. 

Ainda se considerarmos a experiência no pré-vestibular comunitário, esse não se

forja  no  típico  espaço  escolar  de  um  colégio  estadual.  Todavia,  inserida  no  Colégio

Estadual Conselheiro Josino ou no Colégio Estadual Joaquim Távora como bolsista PIBID,

colocava-se e ainda colocasse diante de mim mais um desafio para a construção do saber

fazer.  Fundamentalmente,  uma  experiência  como  bolsista  PIBID  no  espaço  escolar

proporciona relações  distintas daquelas até então experienciadas. Como bolsista pude me

inserir  no espaço escolar,  porém como uma participação mais efetiva.  Contribuinte das

aulas  de sociologia,  próxima das  atividades  da professora,  tanto  no que diz  respeito  à

preparação das aulas, quanto das atividades institucionais e burocráticas. 

As realidades  que  já  havia experienciado no espaço escolar,  na  relação com as

professoras  (ores)  de  sociologia,  como também com a  disciplina  e  as  (os)  alunas  (os)

muitas vezes me deixava num campo de observação potencializador para os objetivos do

estágio, no entanto, com baixa atuação no fazer, no operar e participar de toda a construção

que envolve dar uma aula ou ser professor da rede pública do Estado. 

Nesse  caso,  ser  bolsista  coloca-me  numa  condição  fundamental  de  estar  em

formação.  Ou  seja,  numa  liberdade  de  estar  em  processo  de  aprendizagem  da

profissionalização de ser professora (sor) de sociologia. Ao mesmo tempo podendo atuar

em conjunto nos afazeres de ser professara (sor) e dentro de uma realidade dinâmica e

cheia  de  implicadores,  como  consideramos  no  Capítulo  I.  O  que  nos  é  relevante  é

considerar que a atuação como bolsista não é isolada, pois funciona como um trabalho de

grupo,  onde  as  responsabilidades  são  distribuídas  cabendo  à  supervisora  coordenar  os
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bolsistas que a acompanham dentro de uma relação que se constituiu numa dialética de

preparo das (os) futuras (os) professoras (ores), quanto de contribuição para a educação

pública no que diz respeito às intenções do PIBID quanto programa educacional para as

escolas básicas de ensino.

Inicialmente no Colégio Estadual Conselheiro Josino acompanhava a professora de

sociologia (A), nas turmas de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Durante este período pude

elaborar  planos  de  aula,  contribuir  na  correção  de  provas  e  redações,  atuar  com mais

efetividade na apresentação dos temas das aulas, propor a utilização de recursos, auxiliar as

(os) alunas (os) nos exercícios indicados, acompanhar reunião entre professores, diretora e

representantes  da  Secretaria  de  Educação  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  ou  seja,

experienciar e construir uma relação mais próxima com toda essa gama de saberes, fazeres

e relações tão próprias da instituição escolar quanto da atuação de ser professora (or) de

sociologia. 

Durante a primeira experiência no PIBID com a professora (A), pude acompanhar

as estratégias de participação que a professora buscava desenvolver com as (os) alunas

(os), como seminários, recursos audiovisuais que estimulassem a reflexão sobre o tema e a

participação em sala de aula. Uma das grandes preocupações da professora, que também

foi apontado como dilema no capítulo I, se dava em relação ao tempo de aula. O exigia um

comprometimento da otimização da aula e de pontualidade muito grande. Nesse caso, uma

das proposições que a professora de sociologia (A) encontrava era, juntamente ao auxílio

das bolsistas, elaborar um plano de aula adequado para que orientasse as aulas. 

Mediante essa questão objetiva, aliam-se também todas as considerações suscitadas

no capítulo I sobre as características da instituição escolar, da educação pública brasileira,

das posturas e entendimentos das (os) alunas (os) e dos pais em relação à escola  e da

sociedade de forma mais ampla, nesse sentido, trabalhar a sociologia torna-se um desafio.

Para tanto, além do planejamento de aula como atividade fundamental para o sucesso da

aula,  nessa  experiência  do  PIBID com a  professora  (A),  o  uso  de  recursos  era  muito

explorado. O que fazia com que nós bolsista nos responsabilizassem em conjunto para a

construção e desenvolvimento do tema ao longo do bimestre letivo. 

Uma outra parte vivenciada por nós, bolsistas, era a possibilidade de acompanhadas

da  professora,  exercitar  ministrar  determinada  aula  abordando  o  tema  planejado  em
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conjunto. Durante minha experiência bimestral, para as turmas de primeiro ano do ensino

médio  abordamos  o  tema  Indivíduo  e  Sociedade,  com o  qual  eu  pude  ministrar  pela

primeira vez uma aula no espaço escolar respaldada pela professora e demais bolsistas.

Sobre essa vivência não me atentarei a exemplificar este momento, pois no Capítulo I trago

essa experiência como exemplo. Mas gostaria de considerar uma demanda que só seria

possível ser vivida dentro desta conjuntura. 

Neste caso, sobre a aula de indivíduo e sociedade, antes de iniciarmos de fato a

exposição do tema,  a professora nos informa que a escola solicitava aos professores que

pudessem de alguma forma abordar  temas que  relacionassem pequenos e  grandes  atos

corruptivos, pois seria aplicada uma redação para todos as (os) alunas (os) do colégio sobre

esta temática. Neste caso, há no espaço escolar e na atuação do professor demandas reais

que muitas vezes são próprias de espaço escolar onde há necessidades que influenciam

diretamente a aula e que podem incitar uma carga de desafio, pois, por exemplo, dentro das

várias possíveis temáticas abordadas pela sociologia, teria temas mais adequados do que

indivíduo e sociedade para tratar do tema corrupção. 

O que se quer considerar neste momento é que as várias dimensões da dinâmica

real do/no espaço escolar e principalmente da atuação da (o) professora implicam sobre o

saber fazer, como também sobre os próprios planejamentos, exigindo, muitas vezes, uma

sapiência para percorrer essas várias dimensões que se impõe sobre a realidade da sala de

aula. Neste exemplo, a sociologia ao longo do processo de formação vai mostrando que a

sociedade é um conjunto de fenômenos interligados e que,  portanto,  essa teia temática

própria do estudo da sociologia acabou por nos munir dando-nos possibilidade de realizar

as concatenações necessárias entre o tema que deveria ser abordado e as demandas da

instituição escolar e do projeto pedagógico da escola. 

Esse exemplo me parece interessante, pois ele concatena, fundamentalmente, uma

experiência empírica que nos possibilita claramente identificar as várias influências do real

do/no espaço escolar, com todas as demais considerações incessantemente realizadas sobre

a escola, os atores envolvidos e a sociedade brasileira de forma mais ampla. Nesse caso, as

opiniões sobre a corrupção reafirmaram certos sensos comuns com os quais trabalhamos a

vir  a  construir  uma  outra  perspectiva  muito  incitada  pelo  exercício  de  identificar  o

particular e o geral paralelamente ao estímulo do tema indivíduo e sociedade. 
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Neste momento do trabalho não mais pretendo esgotar as diversas experiências, pois

estas já foram feitas no capítulo I articuladas com os “Elementos Produzidos pelo meio do

sujeito e que têm incumbência em seu desempenho na comunidade”, como foram usados a

LDB, PCN’S e DCNEM e CNE/CEB. No propósito da triangulação de dados também foram

articulados  os  exemplos  com  os  “Processos  e  Produtos  originados  pela  estrutura  sócio-

econômica e cultural do macro-organismo social no qual está inserido o sujeito” referindo-se

as circunstâncias mais macros da sociedade e dos aspectos educacionais brasileiros. Sendo

assim, o objetivo agora tem sido lhes apresentar e explicar como se constituiu este trabalho, a

partir da ênfase na vivência do PIBID considerando a justificativa do seu destaque com umas

das principais constituidoras dos “Processos e Produtos centrados no sujeito”. 

Em  seguida,  como  enunciamos  no  início  deste  capítulo,  apresentaremos  agora  o

segundo  momento  de  experiência  do  PIBID  no  Colégio  Estadual  Joaquim  Távora

acompanhando  a  professora  de  sociologia  (B)  com  mais  quatro  bolsistas  PIBID.  Neste

segundo momento, mais desafios nos foram apresentados, pois além da adaptação com o novo

colégio havia também a adaptação das novas propostas de trabalho trazidas por nós bolsistas

para a sala de aula, consequentemente para as (os) alunas (os), tanto quanto para a professora.

O  que  a  princípio  encontrou  uma  resistência  por  parte  das  (os)  alunas  (os),  pois  estes

reafirmavam  o  que  também  já  foi  tratado  no  capítulo  primeiro  sobre  a  ‘utilidade  e/ou

importância do estudo sociológico’. 

Apesar  do  trabalho  realizado  pela  professora,  encontramos  uma  necessidade  de

fortalecer  os  laços  da  sociologia  escolar,  das  teorias  e  temas  com as  (os)  alunas  (os).  O

descaso com a disciplina gerava hostilidade e muito desinteresse. Era possível identificar que

parte  destas  respostas  violentas  as  aulas  de sociologia  ocorriam por  certas  imposições  da

própria estrutura escolar, como também de um possível desânimo da professora diante dos

desafios postos, que por sua vez eram sentidos pelas (os) alunas (os) do colégio. 

Diante deste cenário cheio de dilemas esse segundo momento de experiência no PIBID

reforça-se na necessidade de refletir a prática, repensar o método, propor didáticas novas,

recursos atrativos e principalmente de renovar as esperanças no potencial de transformação da

educação e na otimização que a sociologia escolar causa nesse processo de tornar a (o) aluna

(o) um cidadão crítico reflexivo para o exercício da cidadania, até mesmo como orienta a

LDB. 
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Os desafios enfrentados por nós bolsistas e pela professora, em graus distintos aponta

para um lugar-comum a muitas salas de aula das escolas públicas brasileiras. Diante de nós,

um cenário de desmotivação dos atores que se tornaram indiferentes aos conhecimentos e

resistentes a mudar este panorama, como se por um lado fosse cômodo, e por outro, parte de

uma armadura de fatalidades em que se torna impossível  considerar mudanças diante das

condições. 

Para ilustrar o encontro com os desafios em conjunto com as proposições, trago para

este  trabalho um breve  histórico  desse  processo recente  de  inserção  e  transformação.  Na

primeira  aula  identifiquei  junto  aos  colegas  diversas  problemáticas,  que  incluía  muita

agitação, conversas variadas desassociadas da temática, quando essa era apresentada. Dentre

uma série de características que configuram este cenário levamos conosco o desafio do que

fazer? Nas aulas seguintes em um trabalho conjunto fizemos a elaboração de planos de aula

concatenados a recursos lúdicos e próprios da vida das (os) adolescentes buscando construir o

conhecimento  sociológico  que  pudessem se  apresentar  com exemplos  reais  da  sociedade

brasileira. 

Contudo, aula a aula fomos em conjunto elaborando planos de aula e levando recursos

que  potencializavam  os  objetivos  a  serem  alcançados  com  o  tema  ‘Estratificação  e

Desigualdades Sociais’. Em sala de aula, adotamos uma postura de  estímulo à participação

das (os) alunas (os) os provocando com temáticas polêmicas sobre as questões sociais em

voga, buscando criar perguntas que dessem complexidade ao conteúdo e oferecendo recursos

atrativos ou aplicando dinâmicas instigantes em grupos. 

Para melhor ilustrar o clímax dessa proposta, exemplificarei em diante um dos dias em

que o objetivo da aula era abordar os principais conceitos das teorias dos clássicos Karl Marx

e Max Weber, em relação à estratificação social e as explicações destes sobre as causas das

desigualdades  sociais.  Todavia,  na  aula  anterior,  abordando  o  mesmo  tema,  havíamos

identificado diversas falas sobre o bolsa família que ficavam muito respaldados em críticas

que ignoravam as  pesquisas realizadas  sobre o programa.  Identificado isto,  ao final  desta

penúltima aula pedíamos que fossem feitas simples buscas sobre o programa bolsa família

para serem brevemente apresentados na próxima aula.  Chegada a aula dos clássicos  e da

apresentação dos  dados pesquisados,  após iniciado a  apresentação das teorias,  expusemos

nossas pesquisas as (os) alunas (os), lhe mostrando os principais dados estatísticos realizados
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pelo IBGE que desmistificavam os ‘mitos’ que estes apresentaram na aula anterior. Por sua

vez, além da intensa participação das (os) alunas (os), uma estudante em específico, que havia

se posicionado na aula anterior apresentou os dados que contrariavam sua colocação antes da

sua pesquisa.

No decorrer  das  aulas,  a  partir  de  todas  essas  estratégias  adotadas  e  mudanças  de

postura em relação às fatalidades do cotidiano, temos obtido como resposta das (os) alunas

(os) mais participação, interesse, responsabilidade, respeito e sentido nas aulas de sociologia.

Ao passo que fomos reformulando a linguagem e a importância da disciplina, as (os) mesmas

(os) foram se relacionando de forma diferente conosco como grupo, com a professora e com

as aulas. As palavras desanimadas que antes escutávamos pelos corredores ao chegarmos para

as aulas tornaram-se comprimentos, perguntas ansiosas sobre o tema do dia e a proposta. 

No  primeiro  momento  de  experiência  do  PIBID,  trouxemos  como  principais

características a ênfase na dinâmica da realidade escolar identificando desafios que em muito

constituem os dilemas deste trabalho. Consideramos além dos desafios, todo o trabalho que

envolve a atividade de ser professora (sor.) desde o planejamento do semestre, dos planos de

aula, da elaboração de provas, dinâmicas, correção das avaliações, reuniões, procedimentos

burocráticos,  entre  diversas  outras  atividades  próprias  do  saber  fazer  da  profissão  de

professoras (sor.). 

A segunda experiência traz uma carga excessiva de desafios onde para além dos já

citados, há também uma série de experiências negativas que foram sedimentando essa relação

desencontrada  entre  os  conhecimentos  sociológicos,  as  (os)  alunas  (os)  e  a  atuação  da

professora. Esses sedimentos endureceram as relações que não mais conseguiam alcançar uma

empatia. A falta de conexão que possibilita a escuta atenta causou ruídos de comunicação que

aqui, na elaboração deste trabalho, proporcionaram importantes reflexões para a identificação

e amadurecimento dos dilemas que constituem este. 

Somente através da identificação dos dilemas é possível superá-los. Seria muito difícil

encontrar uma saída eficaz para os desafios se estes não fossem diagnosticados. Obviamente

que a partir da consciência das fissuras, a práxis faz-se necessária para a efetiva resolução dos

desafios.  Desse modo,  em ambos os  casos  houve insucessos e  sucessos  que em conjunto

buscam apontar proposições aos dilemas encontrados na prática do ofício. Claro que devo

destacar que isso só foi e é possível pois para além das considerações acima foram realizadas
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diversas reflexões sobre a prática no programa de incentivo à docência, tanto as desenvolvidas

no plano individual, quanto com os colegas de grupo, nas reuniões com todos os PIBID’s e o

coordenador Professor Dr. Paulo Pires. Estes encontros propiciam trocas sobre ocorridos no

espaço escolar, reflexões, dúvidas que amadurecem questões embrionárias, como esclarecem

outras suscitadas das vivências. 

Por  fim,  depois  de  apresentado estes  dois  momentos  de  experiência  vividas  no

PIBID,  devemos  ainda,  considerando  as  linhas  acima,  ressaltar  que  este  capítulo  de

materiais  e  métodos  de  pesquisa,  e,  mais  especificamente  neste  item  Observação  e

Participação no Campo Empírico, procurei esclarecer e dar embasamento para a confecção

dos “Processos e Produtos centrados no sujeito”, que constitui o método de triangulação de

dados.  Os  “Processos  e  Produtos  centrados  no  sujeito”  são  apresentados  através  de

experiências empíricas forjadas nas diversas vivências, com ênfase para as experiências

como  bolsista  do  PIBID.  Sendo  assim,  fez-se  necessário  apresentar,  entre  outras

considerações, os dois momentos que constituem a vivência como PIBID que alicerçam

uma das bases da triangulação de dados constituindo pela relação com os sujeitos, com a

instituição escolar, com a prática da sala de aula, entre outras diversas influências.  

Contudo  que  foi  apresentado,  salienta-se  a  triangulação  de  dados  como o  método

utilizado  para  a  confecção  desta  pesquisa.  Como  o  próprio  nome  sugere,  o  método  de

triangulação  baseia-se  nos  já  apresentados  pontos:  “Elementos  Produzidos  pelo  meio  do

sujeito e que têm incumbência em seu desempenho na comunidade”, “Processos e Produtos

originados pela estrutura sócio-econômica e cultural do macro-organismo social no qual está

inserido  o  sujeito”  e  “Processos  e  Produtos  centrados  no  sujeito”.  De  acordo  com  o

desenvolvido  neste  capítulo,  cada  ângulo  vem  a  constituir  o  método  de  pesquisa  de

triangulação de dados que compartimenta, para critério de identificação, os diferentes pontos

de análise e de fontes documentais, teóricas, experiências empíricas, dimensões estruturais

que são organizados nos pontos mencionados formando o método proposto para a confecção

deste trabalho. 
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Capítulo III – Considerações Finais 

O  trabalho  buscou  identificar  alguns  dilemas  que  a  disciplina  de  sociologia

enfrentou, tanto no seu histórico intermitente, quanto agora, já inserida no currículo oficial

da escola básica. Os vários dilemas apontados suscitam uma série de perguntas com as

quais este trabalho procurou analisar. Neste caso, esta reflexão teve como objetivo refletir

estas questões, a fim de encontrar possíveis propostas para a mediação dos enfrentamentos,

que por sua vez, desencadearam outros pontos necessárias para pensar a disciplina. 

As questões que nortearam este trabalho buscavam analisar os diversos dilemas com

os quais a sociologia enfrenta. Nesse caso, procurando concatenar o histórico intermitente

e os novos desafios a partir a sua inserção. Portanto, foi de fundamental importância iniciar

o  trabalho  apresentando  os  fatores  que  influenciaram  a  ausência  de  sua  garantia  até

recentemente.  As  identificações  das  causas  para  esta  exclusão  ajudaram a  perceber  as

disputas e características da sociologia e seu potencial crítico reflexivo.  

Os itens seguintes estavam em certa medida, ligados tanto aos dilemas históricos

quando epistemológicos. A partir da compreensão do histórico intermitente, a sociologia

passa,  enfim,  a  inserir-se  no  espaço  escolar  se  deparando  com  outros  implicadores

identificados  a  partir  de  uma triangulação  de  dados  que  articulasse  os  sujeitos  e  suas

experiências, os documentos oficiais e o contexto social mais amplo.   

 De acordo com a temática de cada item desenvolvido, o trabalho teve como objetivo

analisar os dilemas e em seguida, propor possíveis tentativas de superação ou ao menos

caminhos para lidar com as várias influências que a sala de aula recebe e que a sociologia

escolar,  considerando suas  especificidades  pode assumir.  Em seguida,  problematizando

estes dilemas a partir de todas as informações e experiências relatadas. 

Para elaboração deste trabalho, foi utilizado o recurso de triangulação de dados que

possibilitou uma interação entre as várias dimensões da minha formação que por sua vez

forjaram as questões norteadoras. Em contrapartida, os pressupostos conceituais e teóricos

foram  possibilitando  o  esclarecimento  dos  dilemas,  não  como  um  medicamento  dos

desafios,  mas  como  o  entendimento  das  causas  destes  dilemas.  Contudo,  desde  a

intermitência, passando pela contextualização, até a formação dos professores, se por um

lado buscou-se identificar, os desafios, por outro, problematizar os esclarecimentos numa



tentativa  de  compreender  mais  a fundo as  causas  e  efeitos  e,  quando possível,  propor

alternativas para as circunstâncias desafiadoras.
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