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RESUMO 

 

No que diz respeito ao ensino dos Direitos Humanos, estamos persuadidos de que não há, 

de um lado, “experts” e, de outro, ignorantes. Todos nós somos especialistas do humano, 

ou indigentes, e a tarefa de humanizar deve brotar de nossas iniciativas educativas. Neste 

campo, podemos afirmar com segurança: ninguém educa ninguém. Aqui, os seres humanos 

educam-se em comunhão! Ninguém tem o monopólio dos elementos humanizantes. Todos 

nós temos algo a dar e algo a receber. Um dos maiores obstáculos para a difusão e 

educação dos Direitos humanos é o abismo existente entre o discurso, as palavras e os 

fatos, as atitudes. Se um educador, se um sistema escolar, pretende educar para os Direitos 

Humanos, devem sempre começar por praticá-los. Não há educação para os Direitos 

Humanos, não há projeto educativo válido neste campo sem profundo compromisso social 

por torná-los realidade. E isto começa ao se descobrir que o próprio educando, sobretudo 

ele, possui Direitos inalienáveis e não manipuláveis. A discussão que abarca este trabalho 

objetiva analisar o conteúdo proposto na temática “Direitos Humanos” apresentada em 

dois livros didáticos de Sociologia, aprovados no PNLD 2015, sendo eles: “Sociologia para 

o Ensino Médio” e “Sociologia em Movimento”, e a abordagem das sugestões fílmicas 

indicadas nesses livros, sob este recorte temático. Para tanto, apresentam-se como 

conceitos norteadores do trabalho, “livro didático” e “direitos humanos”, objetivando 

delinear o estudo proposto como um instrumento de diálogo e de ferramenta didática no 

processo de ensino e aprendizagem sociológica. Os resultados parciais revelam a 

necessidade de se atentar para o aproveitamento das recomendações fílmicas como uma 

ferramenta didática voltada à desnaturalização e ao estranhamento para se pensar 

sociologicamente e contribuir à produção de saberes. 

 

Palavras-chave: Ensino de Sociologia, Livro Didático, Direitos Humanos e Linguagem   

                            Fílmica. 
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1. Considerações Iniciais 

O presente trabalho pretende abordar a temática dos direitos humanos, tendo como 

referenciais dois livros didáticos de Sociologia aprovados pelo PNLD 2015: Sociologia 

para o Ensino Médio e Sociologia em Movimento. Nesse particular, o artigo discute 

possibilidades de apropriação desses livros em sala de aula, focalizando as sugestões de 

utilização pedagógica de filmes por eles registradas. 

Para tanto, a proposta desta pesquisa respalda-se nas seguintes indagações: (1) Como 

os livros didáticos abordam a questão dos direitos humanos? (2) Como as apropriações que 

esses livros desenham sobre a temática dos direitos humanos são contempladas pela 

linguagem fílmica? A fim de responder a estas questões, a pesquisa empreendida objetiva 

reconhecer nos livros didáticos a abordagem dos Direitos Humanos e de que forma os 

mesmos relacionam este conceito com as sugestões fílmicas. 

Este trabalho preocupa-se em incorporar considerações de caráter epistemológico, 

que contribuam para o fortalecimento da legitimação da disciplina Sociologia e para o 

preenchimento de lacunas encontradas no âmbito dos saberes escolares. Em paralelo às 

análises fílmicas relacionadas aos Direitos Humanos indicadas nos livros didáticos, foram 

sendo acrescentados outros vieses para contribuir à contextualização da temática, como por 

exemplo, um panorama das políticas públicas que delinearam o livro didático, em especial, 

o processo de implementação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Para 

tanto, focalizo na concepção teórica de Alain Choppin e Simone Meucci, a fim de entender 

a história e as características particulares do livro didático; de Boaventura Sousa Santos a 

fim de expor uma necessária ressignificação dos Direitos Humanos na contemporaneidade 

e dos pressupostos teóricos de Vera Candau no sentido de melhor compreender a questão 

no debate com o conhecimento escolar; e nas contribuições de Marc Ferro para a 

orientação de práticas pedagógicas com o uso da linguagem fílmica. 

As razões que me entusiasmaram a visibilizar e aprofundar essa questão são, a saber: 

a) a possibilidade de pensar a análise da linguagem fílmica como uma forma de explorar as 

possibilidades de uso do livro didático como recurso pedagógico no processo ensino-

aprendizagem; b) a possibilidade das especificidades desse estudo poder colaborar com 

novas investigações a posteriori; c) por considerar relevante o poder de difusão de saberes 

sobre Direitos Humanos na sociedade por intermédio da instituição escolar. 

Na realização desta pesquisa, a metodologia para a construção das considerações 

acima desenhadas respalda-se: 1) no levantamento bibliográfico, a partir do indexador 

Scielo e outras plataformas on-line, em busca de autores que se debruçam sobre a temática; 
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2) na leitura do eixo temático “Direitos Humanos” nos dois livros didáticos de Sociologia, 

que foram os escolhidos pela professora1, da rede estadual de ensino, para utilizar no 

colégio, dentre os cinco livros aprovados pelo PNLD 2015; 3) na observação do cotidiano 

escolar e das aulas da disciplina de Sociologia junto a uma professora da escola básica do 

Estado do Rio de Janeiro para turmas do Ensino Médio e da Nova Educação de Jovens e 

Adultos (Nova EJA); 4) nas reuniões semanais do Subprojeto de Ciências Sociais 

PIBID/UFF/CAPES 2014, do qual faço parte, sob a orientação do professor Doutor Paulo 

Pires. 

Os resultados parciais apontam para a necessidade de se atentar para o 

aproveitamento das recomendações fílmicas como uma ferramenta didática voltada à 

desnaturalização e ao estranhamento para se pensar sociologicamente e contribuir na 

produção de saberes. Espera-se que as considerações pautadas ao longo deste trabalho 

gerem subsídios para fomentar práticas, apoiadas na linguagem fílmica, que contemplem a 

questão dos Direitos Humanos no ensino de Sociologia. Por fim, a expectativa do estudo 

dos livros didáticos, que abarca este trabalho, é compreender o campo das Ciências Sociais 

enquanto conhecimento escolar.   

 
2. Pressupostos Conceituais e Teóricos 

Este momento do trabalho tem como finalidade apresentar os conceitos que nortearão 

a discussão teórica, quais sejam: Livros Didáticos e Direitos Humanos, a partir das ideias 

de alguns autores, tais como: Alain Choppin, Simone Meucci, Boaventura de Sousa Santos, 

Vera Candau e Marc Ferro, que fundamentarão as discussões a seguir. 

O fato da escolha do tema em comum aos livros didáticos ter sido Direitos 

Humanos, deve-se à dimensão e ao valor que este tema inscreve-se nas questões da 

atualidade. Em sua coletânea de textos intitulada “A Era dos Direitos”, o filósofo italiano 

Noberto Bobbio afirma que governar no mundo atual é governar por meio dos direitos 

humanos, contra eles ou em busca deles, assim como ser governado é ser governado por 

meio dos direitos humanos. 

No âmbito da Educação, faz-se necessário pensar sobre a função de uma cultura dos 

Direitos Humanos na escola para a formação do aluno e da cidadania como um meio de 

promoção do respeito aos direitos fundamentais de todas as pessoas, em todas as esferas 

sociais, uma vez que a escola desempenha um papel imprescindível no amadurecimento da 

                                                 
1  A professora referida é a Rachel Zeitoune, que no presente momento da pesquisa ministrava aulas 
de Sociologia no Colégio Estadual Raul Vidal, localizado no centro da cidade de Niterói, no estado do Rio de 
Janeiro. 
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crítica na era dos direitos.  

 
2.1 Livros Didáticos 

 De acordo com o pesquisador Morgado, podem-se indicar quatro especificidades 

atribuídas ao livro didático:  

É um produto de consumo, suporte de conhecimentos escolares, veículo 
transmissor de um sistema de valores, de uma ideologia, de uma cultura 
e, por último, um instrumento pedagógico (MORGADO, 2004, p.37).  

A análise do uso do livro didático, como objeto de investigação e de recurso concreto 

no âmbito escolar, além de possibilitar uma linhagem de perspectiva histórica das práticas 

pedagógicas e informações sobre as expectativas sociais, políticas e culturais dos 

indivíduos envolvidos na elaboração e na escolha dos mesmos, permite a análise da forma 

de apresentação da mediação didática, o que contribui para a identificação de lacunas 

decorrentes do processo de transposição do conhecimento científico das Ciências Sociais 

para o conhecimento escolar da disciplina Sociologia. 

De acordo com a análise do teórico Alain Choppin (2004), em “Histórias dos livros e 

das edições didáticas: sobre o estado da arte”, os livros didáticos exercem quatro funções 

essenciais variáveis ao ambiente sociocultural, à época, às disciplinas, aos níveis de ensino, 

aos métodos e às formas de utilização, a enumerar: 1) referencial, também chamada de 

curricular ou programática, abarcando o programa da disciplina ou uma interpretação dele; 

2) instrumental, apresentando a metodologia de ensino, exercícios e atividades pertinentes 

àquela disciplina; 3) ideológica e cultural, sendo a função mais antiga, de construção de 

identidade, vetor “da língua, da cultura e dos valores das classes dirigentes” (ibidem, p. 

553); 4) documental, abarcando documentos, textuais ou icônicos, “cuja observação ou 

confrontação podem vir a desenvolver o espírito crítico do aluno” (ibidem, p. 553). 

Choppin afirma ser necessário considerar os atores envolvidos em cada etapa que 

marca a vida de um livro escolar. Nesse sentido, o autor tem a concepção de que um livro 

didático:  

Inscreve-se em um ambiente pedagógico específico e em um contexto 
regulador que, juntamente com o desenvolvimento dos sistemas nacionais 
ou regionais, é, na maioria das vezes, característico das produções 
escolares (edições estatais, procedimentos de aprovação prévia, liberdade 
de produção, etc.). Sua elaboração (documentação, escrita, paginação, 
etc.), realização material (composição, impressão, encadernação, etc.), 
comercialização e distribuição supõem formas de financiamento 
vultuosos, quer sejam públicas ou privadas, e o recurso a técnicas e 
equipes de trabalho cada vez mais especializadas, portanto, cada vez mais 
numerosas. Por fim, sua adoção nas classes, seu modo de consumo, sua 
recepção, seu descarte são capazes de mobilizar, nas sociedades 
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democráticas sobretudo, numerosos parceiros (professores, pais, 
sindicatos, associações, técnicos, bibliotecários, etc.) e de produzir 
debates e polêmicas (CHOPPIN, 2004, p.554). 

Nesse sentido, considero não ser possível estudar o livro didático de forma isolada, 

sem considerar as variáveis do contexto no qual ele está imerso nem contemplá-lo como 

um objeto de estudo de forma neutra, visto que a escolha dos livros didáticos se dá por 

meio de uma política pública de âmbito nacional transpassada por correlações de forças. 

Portanto, estes fatos apontados devem corroborar para que a opção e o uso dos livros 

didáticos seja efetivamente científica, que sua escolha e seu uso sejam permeados por 

reflexões individuais, debates entre os pares e a leitura de trabalhos anteriores que versem 

sobre o tema visando garantir uma decisão acertada acerca do material que, muitas das 

vezes, será o único recurso ao qual os alunos e as alunas terão acesso.  

O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, criado em 1985, é responsável 

pela análise, seleção e distribuição gratuita de livros didáticos, dicionários, obras literárias 

e complementares (dos livros) para Educação Básica da rede pública de ensino, assim, 

fazendo a mediação entre as editoras e o público-alvo (docentes e discentes das escolas 

públicas). Este programa apresentou modificações na política vigente, destacando o 

processo de avaliação dos livros, iniciado em 1996, e estabelecendo na oferta de livros os 

critérios pelos quais possam ser apresentados à escolha dos professores. A disciplina de 

Sociologia tornou-se obrigatória como componente curricular nos três anos de Ensino 

Médio em 2008, em virtude da Lei n. 11.684/082, com dois anos de adaptação, tornando-se 

efetivamente obrigatória em 2010, contudo somente em 2012 que a disciplina foi 

introduzida ao programa.  

        O PNLD, de acordo com sítio eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE):  

Tem por objetivo prover as escolas públicas de ensino fundamental e 
médio com livros didáticos e acervos de obras literárias, obras 
complementares e dicionários. (...) é executado em ciclos trienais 
alternados. Assim, a cada ano o FNDE adquire e distribui livros para 
todos os alunos de determinada etapa de ensino e repõe e complementa os 
livros reutilizáveis para outras etapas3. 

Há um emaranhado de interesses de caráter políticos, comerciais e educacionais que 

                                                 
2  A Lei nº 11.684/08 altera o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias 
nos currículos do Ensino Médio, trecho extraído do sítio eletrônico do Ministério da Educação. 
3 Este trecho foi retirado do sítio eletrônico: <http:// www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-
didatico-apresentacao>. Acesso em: 4/maio/2015. 
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compõem o mercado de livros didáticos e a política educacional no Brasil. Os livros são, a 

um só tempo, mercadoria, objeto de política pública, ferramenta de ensino e aprendizagem, 

artefato intelectual caracterizado por uma modalidade de escrita bastante singular (Meucci, 

2014). A escrita é caracterizada de modo singular por diferenciar-se do gênero de um texto 

acadêmico, literário e jornalístico.  

Tendo em vista a sua intermitência na grade curricular da Educação Básica, aponto 

para o fato de que o livro didático é de suma importância para a disciplina de Sociologia e 

para o apoio ao professor como ferramenta pedagógica, pois este recurso é mais um 

considerável fator que corresponde à legitimação da disciplina e confere aos alunos a 

presença concreta do conteúdo – em formato de livro – na sua rotina escolar. Esse recurso 

didático é, muitas vezes, o principal veículo de estudo concreto do aluno e um dos poucos 

objetos de leitura que os educandos tem contato no ambiente escolar. 

 

2.2 Direitos Humanos 

Em uma definição preliminar, os direitos humanos “são direitos históricos, que 

emergem gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e das 

transformações das condições de vida que essas lutas produzem” (Bobbio, 1992:32). 

A partir desta definição proposta de Direitos Humanos, complemento que são 

direitos entendidos como intrínsecos ao ser humano, pois visam defender a sua dignidade. 

Portanto, necessitam ser assegurados e não apenas concedidos pelo Estado. 

Os Direitos Humanos são naturais e universais, no sentido que existem antes e acima 

de qualquer lei e referem-se ao ser humano em sua universalidade, sem quaisquer 

distinções de sexo, etnia, nacionalidade, faixa etária, orientação sexual. Também são 

históricos porque provém de um processo e podem ocorrer mudanças no decorrer do 

tempo, tornando-se mais abrangentes. Além disso, caracterizam-se por serem 

interdependentes e indivisíveis. De acordo com Bobbio: 

A comunidade internacional se encontra hoje diante não só do problema 
de fornecer garantias válidas para aqueles direitos, mas também de 
aperfeiçoar continuamente o conteúdo da Declaração, articulando-o, 
especificando-o, atualizando-o de modo a não deixá-lo cristalizar-se e 
enrijecer-se em fórmulas tanto mais solenes quanto mais vazias 
(BOBBIO, 1992, p.34). 

Como forma de contextualização do conceito apresentado, é possível abordar que foi 

na luta pelos direitos de cidadania, aqueles garantidos pela Constituição, que o 

entendimento por Direitos Humanos teve a sua perspectiva ampliada, assim como, 

impulsionou e fundamentou as lutas de variados grupos sociais pelo direito de cidadania. 
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Como observa Prado, “é preciso levar em conta que os direitos humanos constituem um 

horizonte de possibilidades, de disputas políticas e antagonismos contemporâneos” (Prado, 

2003, p. 66). No caso, a escola é uma instituição social imprescindível para promover a 

cidadania e, enquanto estiver assumindo esta função, pode atuar em uma perspectiva 

abrangente na defesa dos Direitos Humanos. 

Tratar de Direitos Humanos está intimamente relacionado ao âmbito da realização de 

práticas democráticas, no sentido de expor as forças de dominação e da conjuntura da 

realidade social, o que faz necessário questioná-los no âmbito da educação, por ser um 

meio impregnado de vivência dos mesmos, de forma teórica e prática. Assim sendo, torna-

se impraticável pensar a escola meramente como um espaço de transmissão de 

conhecimentos. Nesse sentido, Vera Candau (2008), pedagoga e pioneira na difusão teórica 

e prática da Educação em Direitos Humanos, destaca que:  

A ótica dos Direitos Humanos nos situa numa perspectiva crítica em 
relação ao modelo neoliberal hegemônico e nos compromete a desvelar 
sua racionalidade, suas implicações político-sociais e seus pressupostos 
éticos. Ao mesmo tempo, nos inclui entre os que tratam de construir 
novos paradigmas que possam favorecer a democracia como estilo de 
vida e sociedades em que seja possível exercer uma cidadania plena 
(CANDAU, 2008). 

Em suas discussões, a autora defende que a luta deve-se estar vinculada em prol da 

igualdade (direitos básicos) e reconhecimento das diferenças. Sendo assim, faz-se 

necessário não pensar sobre Direitos Humanos a partir de um pressuposto de igualdade, 

que não integre a questão de reconhecimento das diferenças, o que significa lutar contra 

ações discriminatórias e preconceituosas. 

Para tanto, o pensamento de Santos, sociólogo português, dialoga com este 

pressuposto ao afirmar que “temos direito a reivindicar a igualdade sempre que a diferença 

nos inferioriza e temos direito de reivindicar a diferença sempre que a igualdade nos 

descaracteriza” (Santos, 1997, p.58). 

Portanto, aponto para o fato que discutir Direitos Humanos na aula de Sociologia no 

Ensino Médio é proporcionar uma educação dialógica e problematizadora, que considera 

diferentes concepções de mundo e de vivências para o reconhecimento do outro, assim, 

valorizando o debate democrático, o que é possibilitado om o estudo de Paulo Freire 

designado “Educação Bancária”, caracterizada pelo autoritarismo, pelo elitismo e por 

perpetuar uma ordem vigente marcada pela exclusão, injustiça e por modos opressores. E, 

assim, argumento em favor da importância da escola para a construção de uma cultura de 

promoção e defesa dos Direitos Humanos. 
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Nesse sentido, estudar Direitos Humanos apresenta-se como uma atividade de 

superação da alienação do ser humano propondo uma direção ao desenvolvimento de 

sujeitos críticos e participantes publicamente em prol de seus direitos e na construção de 

novos discursos que ultrapassem o discurso dominante.  

Esta proposta faz-se necessária por considerar os espaços escolares como o locus 

privilegiado para a experimentação e desenvolvimento de práticas e valores necessários à 

vida democrática (Moreira, 2002), como também um espaço de reconhecimento de vida e 

conflitos que permitem revelar lutas e potencialidades dos sujeitos atuantes. O desafio é 

como transportar o conteúdo contido nas declarações e documentos sobre os Direitos 

Humanos à vida das pessoas, dos professores, estudantes e toda a sociedade (Schilling, 

2004). 

Boaventura de Souza Santos (2006), por sua vez, defende uma concepção 

multicultural dos Direitos Humanos alimentada no diálogo entre as culturas, consistindo, 

assim, um multiculturalismo emancipatório. O autor ainda defende que seja necessário 

ressignificar os direitos humanos na contemporaneidade de forma que não tenha a sua 

história negada, dessa forma, assinala:  

Enquanto forem concebidos como direitos humanos universais em 
abstrato, os Direitos Humanos tenderão a operar como um localismo 
globalizado, e, portanto como uma forma de globalização hegemônica. 
Para poderem operar como forma de cosmopolitismo insurgente, como 
globalização contra-hegemônica, os Direitos Humanos têm de ser 
reconceitualizados como interculturais (SANTOS, 2006, p. 441-442). 

Para tanto, ele argumenta que sociedade atual está imbuída por uma série de tensões 

dialéticas, que as identifica, sendo: entre a regulação e a emancipação social; o Estado 

Moderno e a sociedade civil; o Estado-nação e globalização. Desta forma, aponta para a 

necessidade de superar o debate a respeito do universalismo e do relativismo cultural, a 

partir da transformação cosmopolita dos Direitos Humanos.  Em outras palavras, essa 

superação pode ser efetuada mediante a ampla promoção de diálogos entre saberes, 

experiências e lógicas temporais, espaciais e econômicas entre todas as culturas e todos os 

povos. Este processo, cunhado por Santos, denomina-se “tradução intercultural”. Caso seja 

tornado um aspecto hegemônico da gestão social em todo o mundo, será possível construir 

uma perspectiva universal de justiça, a partir do respeito às diferenças culturais e da 

valorização de suas contribuições à justiça social. Desta maneira, nesse momento não faria 

mais sentido opor o universal ao particular, uma vez que o universal seria um produto da 

interação dialógica e democrática entre os singulares, isto é, as culturas. 



13 
 

Dando continuidade aos pressupostos teóricos de Vera Candau (2008), a autora 

afirma que os Direitos Humanos, muitas vezes entendidos como direitos exclusivamente 

individuais e fundamentalmente civis e políticos, ampliam-se e, cada vez mais, atribuindo 

visibilidade à importância dos direitos coletivos, sociais, econômicos, culturais e 

ambientais – referentes às questões de justiça, superação das desigualdades de caráter 

socioeconômicas e o reconhecimento de variados grupos socioculturais. 

Diante dos apontamentos levantados, compreende-se que em meio às contradições 

sociais, dialogar com Direitos Humanos na prática pedagógica durante as aulas de 

Sociologia é fundamental para ir além dos limites do conformismo e construir ações de 

auto-críticas e resistências, que promovam justiça social e uma vida igualitária, uma vez 

que os Direitos Humanos podem ser entendidos como um mecanismo de luta contra 

diversas injustiças que caracterizam a sociedade.  

A educação é, em si mesmo, um Direito Humano. Portanto, tendo a sociedade 

democrática como perspectiva, estabelecer que a escola deva formar para a cidadania 

impreterivelmente associa a prática educativa escolar aos pressupostos dos Direitos 

Humanos.  

 
2.3 Discutindo a apropriação das sugestões fílmicas presentes nos Livros Didáticos, 

sob a temática dos Direitos Humanos 

Neste momento do trabalho, convém ressaltar que para além do circuito livro-

caderno-quadro, há outros recursos que possibilitam a maior participação dos estudantes e 

outros estímulos para tal. A linguagem fílmica é uma ferramenta didática presente nos 

livros didáticos de Sociologia no Ensino Médio. No caso, aproprio-me da discussão acerca 

da apresentação de filmes, que são sugeridos ao final da Unidade, que aborda a questão dos 

Direitos Humanos, nos livros didáticos. Partindo deste pressuposto, é possível analisar 

como os livros didáticos abordam a ferramenta fílmica para o ensino de Sociologia, tendo 

em vista o cinema como uma proposta didática possível à desnaturalização e ao 

estranhamento em relação aos conteúdos programáticos a seres estudados a partir desta 

disciplina. 

É possível constatar que a relação imagem e educação está constituída desde as 

formas como os livros didáticos são ilustrados até a produção fílmica destinada para a 

escola e a prática de uso de filmes como ferramentas auxiliares de atividades didáticas em 

sala de aula. O cinema pode ser utilizado como recurso didático, pois se trata de uma 

linguagem de criação e de uma composição de narrativas que comporta tema e conteúdos 
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variados. Para que o filme adquira sentido didático e proporcione aprendizado é importante 

que o professor seja o mediador desta relação. 

De acordo com Perez Aguirre, qualquer garantia à democratização necessita a 

exigência de uma cultura e organização social em que predominem as liberdades e os 

Direitos Humanos, sendo que educar para os Direitos Humanos está essencialmente 

relacionado ao reconhecimento das diferenças e do outro, à aceitação da pluralidade 

cultural e ao estabelecimento de condutas em que prevaleça o valor da pessoa humana. 

No sentido de defesa da importância do uso de filmes, o historiador francês Marc 

Ferro menciona que é possível ensinar através dos mesmos: 

A partir da imagem, das imagens. Não buscar nelas somente ilustração, 
confirmação ou desmentido do outro saber que o da tradição escrita. 
Considerar as imagens como tais, com o risco de apelar para outros 
saberes para melhor compreendê-las. Os historiadores já recolocaram em 
seu lugar legítimo as fontes de origem popular, primeiro as escritas: o 
folclore, as artes e as tradições populares. Resta agora estudar o filme, 
associá-lo ao mundo que o produz (FERRO, 1992, p. 86). 

Desta forma, pode-se verificar que o educador proporciona ao educando, no 

momento da exibição do filme, exercícios de estranhamento e desnaturalização da 

experiência social, que podem ser estendidos aos processos vividos por eles no dia-a-dia, 

assim, cabendo ao recurso fílmico revelar algo sobre os indivíduos, que para além do 

processo de ensino e aprendizagem, corrobora com uma formação cidadã.   

Convém ressaltar que ao pensar a exposição das obras fílmicas como instrumento de 

diálogo, é possível evidenciar uma mudança de hábitos escolares e novas perspectivas de 

visões de mundo e em relação ao processo de ensino e aprendizagem pelos alunos. Com 

isso, a reflexão que atinge os alunos abarca consequências no processo de conhecimento, 

logo, no conteúdo curricular em questão: Direitos Humanos. 

 
3. Materiais e Métodos de Pesquisa 

O presente estudo, num primeiro momento, respaldou-se em pesquisas de caráter 

bibliográfico com o objetivo de mapear, ler e selecionar as produções acadêmicas, em 

diferentes campos do conhecimento sobre a temática, e também em pesquisas produzidas 

por organizações não governamentais, estudiosos e militantes da área, através de seguintes 

bases de dados científicas: o Scielo (Scientific Eletronic Library Online – Biblioteca 

Científica Eletrônica em Linha); a Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da Universidade 

de São Paulo (USP), disponibilizada pela Comissão de Direitos Humanos da USP; a DHnet 

– Rede de Direitos Humanos & Cultura, que foi fundado por um grupo de ativistas de 



15 
 

direitos humanos que, em 1994, iniciaram estudos sobre Direitos Humanos e Realidade 

Virtual, e consiste um rico acervo de dados e informações on-line sobre o tema em 

português; e, o Portal de Periódicos da CAPES/MEC, que fornece em sua plataforma um 

Banco de Teses. 

Para subsídios desta pesquisa, foi realizada a observação participante em um colégio 

da rede Estadual fluminense de ensino denominado Raul Vidal (CERV), localizada no 

centro da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, onde foi possível acompanhar o 

cotidiano escolar dos alunos e as aulas de Sociologia no turno noturno, ministradas pela 

professora Rachel Zeitoune para as turmas do Ensino Médio e da Nova Educação de 

Jovens e Adultos (Nova EJA). 

O colégio em questão é constituído por três andares onde no primeiro andar localiza-

se: estacionamento, pátio, refeitório, quadra poliesportiva, biblioteca, xerox, secretaria, 

coordenação, direção, sala dos professores, de artes, laboratório de ciências e laboratório 

de informática. Para acessar o segundo andar há escadas no interior do prédio ou há a 

possibilidade por uma rampa externa (e de acessibilidade). No segundo andar, há salas de 

aula, a sala da inspetora – onde são guardadas as chaves – e banheiros. No terceiro andar, 

além do mesmo espaço do segundo andar, há a sala de multimídia. A sala de aula, de 

número 12, onde eram realizadas as aulas de Sociologia, abrigava um espaço bem 

agradável: pintada, com mapas e cartazes pelas paredes, quadro de giz e de caneta piloto, 

carteiras e com ar-condicionado. 

Como é possível perceber pela descrição, o colégio é muito bem equipado e com 

boa infra-estrutura, o que o diferencia da maioria dos colégios públicos estaduais. Cabe 

ressaltar que, de modo geral, estes espaços, como sala de artes, por exemplo, estão em 

desuso, não sendo aproveitados os recursos que são oferecidos. Isto pode ser justificado 

pelas questões burocráticas que são postas pela gestão da escola, que se mostrava mais 

preocupada com as questões administrativas do que com as questões pedagógicas. Porém, 

diferentemente de outros professores, era perceptível a resistência da professora Rachel em 

recorrer às instâncias administrativas escolares para se apropriar da sala de multimídia e de 

informática para realizar as aulas. Inclusive, foi nesses momentos de resistência e nos 

momentos de realização das aulas com exibição de recursos audiovisuais, que meu 

interesse por esse método de ensino se reforçou, pois pude enxergar ali um momento de 

concretização e de possibilidade para tal. Além, de perceber como a turma recebia este 

recurso de forma positiva, incitando comentários e debates pertinentes, que incentivavam 

diálogos que rompiam com estereótipos e colaboravam com uma cultura dos direitos 
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humanos na escola, independente da temática ser especificamente “direitos 

humanos/direitos de cidadania”. 

Em relação à escolha dos livros didáticos, convém salientar que não foram opções 

aleatórias de análise, mas sim porque foram os livros com que mais tive contato em campo, 

uma vez que foram os escolhidos pela professora Rachel para ministrar as aulas no Colégio 

Estadual Raul Vidal: “Sociologia para Ensino Médio”, de Nelson Dacio Tomazi (2010) e 

“Sociologia em Movimento”, de vários autores4 (2013). Cabe ressaltar que a proposta de 

análise dos dois livros não visa apontar qual o melhor livro ou qual o melhor método de 

ensino a ser adotado, mas sim apresentar as diferenças de abordagem acerca de Direitos 

Humanos, apontando seus aspectos específicos. 

Então, apropriando-se dos livros didáticos de Sociologia, foi possível fazer esta 

abordagem e um levantamento dos filmes indicados na temática de Direitos Humanos. 

Pensando em apropriar-se do cinema como uma ferramenta educacional e de um 

caminho de expressão de realidade, foi desta forma que, em diálogo com a professora e 

outros colegas bolsistas do projeto, que elaboramos planejamentos de aulas que 

contemplassem essas ações. Uma vez que, o uso de filme em sala de aula depende de uma 

reflexão prévia e uma análise posterior daquele que aplica e, principalmente, do aluno que 

recebe essas informações (Morais e Bonifácio, 2013, p.2). Sabendo do desafio no que 

tange o estipulado curto tempo da carga horária destinada à disciplina de Sociologia, foi 

possível, sim, fazer com que a aula estivesse em consonância com os recursos fílmicos, de 

modo que a sua exibição fosse de forma reduzida com a ajuda de um editor de vídeo.  

Desta forma, era possível alocar os alunos na sala de multimídia da escola de modo 

que fosse apresentado o conteúdo com apoio de algum vídeo selecionado previamente. 

Essa estratégia era uma forma de buscar maior interatividade nas aulas e, no caso desta 

escola, não esbarrava em dificuldades de infra-estrutura e de ordem burocrática, uma vez 

que estava adequadamente aparelhada e com disponibilidade para uso com certa 

constância. Nesse sentido, possibilitando verdadeiramente o uso de novas tecnologias da 

informação e da comunicação em favor da efetividade do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 
4. Resultados da Pesquisa 

                                                 
4 No caso, vários autores, designa-se: Afrânio Silva, Bruno Loureiro, Cassia Miranda, Fátima Ferreira, 
João Catraio Aguiar Lier Pires Ferreira, Marcela M. Serrano, Marcelo Costa, Marcelo Araújo, Martha 
Nogueira, Otair Fernandes de Oliveira, Paula Menezes, Raphael M. C. Corrêa, Ricardo Muniz de Ruiz, 
Rodrigo Pain, Rogério Lima, Tatiana Bukowitz, Thiago Esteves, Vinicius Mayo Pires. 
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Nesta seção do trabalho, convém expor a análise de como se apresenta o conteúdo 

que refere-se ao tema Direitos Humanos; e a forma e quais são os filmes referidos nos 

livros didáticos em questão, no sentido de entender se são coerentes com a abordagem e a 

outras ações nesta linha, ou se seria apenas para cumprir critérios didático-pedagógicos 

pontuados no “Guia de Livros Didáticos – PNLD 2015 (Ensino Médio)”, em que é 

questionado se o livro contempla diferentes formas de expressão da vida cultural (citando 

filmes) e se o livro traz sugestões complementares de filmes para o aluno. 

 

4.1 Livro: “Sociologia para o Ensino Médio”,  de Nelson Dacio Tomazi    

No livro “Sociologia para o Ensino Médio” de Nelson Dacio de Tomazi, o tema 

Direitos Humanos, propriamente dito, não aparece com lugar de destaque na publicação 

nem é citado nos subitens dos capítulos que compõem a Unidade, de número 5, intitulada: 

Direitos, Cidadania e Movimentos Sociais. Os capítulos que compõem esta Unidade são 

intitulados da seguinte forma: capítulo 14: “Direitos e Cidadania”; capítulo 15: “Os 

Movimentos Sociais”; capítulo 16: “Direitos e Cidadania no Brasil”; e, por fim, capítulo 

17: “Os Movimentos Sociais no Brasil”. 

Apesar disto, fica implícita no título da Unidade a abordagem desta temática. Ao 

adentrar no primeiro capítulo da Unidade, é citado o termo “Direitos Humanos” afirmando 

que a sua “história é bem mais recente” e, por conseguinte, é apresentado um breve 

panorama histórico desde a criação da Magna Carta (1215-1225) na Inglaterra até a criação 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, em 1948. 

O livro afirma que “os direitos humanos estão acima de qualquer poder existente, 

seja do Estado, seja dos governantes. Em caso de violação, os responsáveis devem ser 

punidos” (p. 136). Pautando-se nos pensadores Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques 

Rousseau, Karl Marx e Émile Durkheim, é apresentado, em linhas gerais, as suas 

diferentes interpretações sobre as suas respectivas defesas de que os seres humanos nascem 

livres e iguais, e têm assegurados certos direitos inalienáveis. O livro também aborda sobre 

a formulação dos “Direitos civis, políticos e sociais” (p. 137) e sobre o conceito de 

“Cidadania” relacionada aos direitos a partir da teoria de T. H. Marshall, no contexto da 

história, caracterizada e pensada de dois tipos: o formal e o real. 

Seguindo esse viés, o termo “Direitos Humanos” faz-se presente ao ser observado 

no contexto atual, de um mundo globalizado, em que o direito à diferença não é 

considerado, especialmente no caso de culturas distintas das ocidentais. Para tanto, é 

pontuado um questionamento feito pelo sociólogo Boaventura Santos com a seguinte 
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formulação: “como ficam os direitos dos indivíduos que sofreram os efeitos das numerosas 

guerras que ocorreram depois de 1945, nas quais envolveram as nações que foram o berço 

dos documentos de direitos universais – Inglaterra, França e Estados Unidos?” (p. 141). 

Nesse sentido, ainda salienta no Capítulo que a questão da defesa dos Direitos Humanos 

coexiste com a sua violação. Os seus princípios e as suas práticas estarão coerentemente 

estabelecidos caso haja uma luta, através de ações políticas ou movimentos sociais, 

constantemente. O foco deste primeiro capítulo está voltado para a temática de direito de 

cidadania (civis, políticos e sociais), à sua historicidade e aos pensadores que se 

debruçaram sobre a questão. 

No capítulo 15, intitulado “Os Movimentos Sociais”, apresenta-se uma definição de 

movimentos sociais, suas características gerais, suas variadas formas de atuação, 

exemplificações e respaldo em referencial teórico do sociólogo alemão Alex Honneth. Em 

seguido, apresenta-se um item intitulado “A greve como elemento central”, em que expõe a 

greve e o movimento operário de acordo com Émile Durkheim e Karl Marx. Ainda neste 

capítulo, há uma apresentação dos movimentos sociais contemporâneos (movimento 

ambiental e movimento feminista). 

O capítulo 16, nomeado por “Direitos e cidadania no Brasil”, o autor debruça-se a 

tratar como se sucedeu a sequência histórica da conquista de direitos sociais, políticos e 

civis no Brasil, a partir dos anos 1920, cem anos após a independência, com base em dados 

e acontecimentos que marcaram o país, até a Constituição de 1988 (Constituição cidadã). 

Nesse último momento, intitulado “Cidadania hoje”, que trata a Constituição de 1988, 

afirma-se que seu aspecto mais marcante deve-se ao fato dos direitos humanos (civis, 

políticos e sociais) estarem acima do Estado e legalmente definidos, isso porque nos 

últimos anos de ditadura militar, ocorreram muitos movimentos sociais em defesa dos 

direitos humanos. O último capítulo desta unidade, o capítulo 17, denomina-se “Os 

movimentos sociais no Brasil”, em que apresenta um panorama das lutas no período 

colonial (1500-1822), sendo no âmbito social apontado como os mais significativos o dos 

indígenas e a dos africanos escravizados e dos movimentos políticos pela independência no 

Brasil. Em seguida, apresenta-se algumas revoltas regionais, o abolicionismo e o 

republicanismo. Posteriormente, são apresentados alguns movimentos sociais marcantes 

entre o final do século XIX e início do século XX: de Canudos à Coluna Prestes. Por 

conseguinte, de forma sintetizada, trata-se a respeito da República varguista, as resistências 

ao regime de ditadura militar até os dias atuais. 

Ao final da unidade, o autor aborda uma seção de “Leituras e Atividades”, em que 
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apresenta textos, atividades para “organizar o conhecimento”, livros recomendados e, por 

fim, a sugestão de filmes. Os filmes trazidos por Tomazi são quatro, sendo a segunda 

sugestão um documentário, sendo assim: “O que é isso, companheiro?” (Brasil, 1997), “O 

Velho” (Brasil, 1997), “Sacco e Vanzetti” (Itália, 1972) e “Spartacus” (EUA, 1960). Esta 

seção está em falta com informações de classificação indicativa. O autor aborda uma 

síntese curta, porém pontual sobre o enredo em cada sugestão fílmica. É possível notar que 

as sugestões de filmes nesta obra são pontuadas sempre ao final da unidade e de maneira 

livre, no sentido de não haver nenhuma proposta de atividade que englobe a sua realização 

com os filmes sugeridos, desta maneira, carecendo de contribuição para uma articulação 

entre o conteúdo trabalhado e a cinematografia. 

A forma como Tomazi trata estas sugestões de filme, coloca em perigo que esses 

conhecimentos possam ser trabalhados de maneira reduzida (ou nula) e fragmentada, 

assim, adquirindo um ensino de caráter enciclopédico ou que a preocupação dos filmes 

terem sido indicados fossem apenas para cumprir critérios didático-pedagógicos 

questionados pelo PNLD 2015 para avaliação. Em contrapartida, todos os filmes sugeridos 

estão coerentes com o conteúdo textual abordado no livro. Os filmes de origem estrangeira 

implicariam uma discussão de contextualização mais aprofundada, sendo o filme “Sacco e 

Vanzetti” a necessidade de apresentar o tema do Anarquismo na Itália no início do século 

XX e o filme “Spartacus”, que em sua essência trata sobre a liberdade, o que tem a ver com 

temas trabalhados na Unidade, necessitaria expor a questão da escravidão no Império 

Romano. 

 

4.2 Livro: “Sociologia em Movimento”, de vários autores 

No livro “Sociologia em Movimento”, de vários autores, o tema Direitos Humanos 

aparece explicitamente intitulado no capítulo 7, que designa “Democracia, cidadania e 

direitos humanos”, pertencente à Unidade 3, cujo título é “Relações de poder e 

movimentos sociais: a luta pelos direitos na sociedade contemporânea”, que comporta 

outros dois capítulos em sua estrutura, sendo: o capítulo 6, como “Poder, política e Estado” 

e o capítulo 8, como “Movimentos sociais”. Desta forma, a discussão nesta seção do 

trabalho encontra-se focada no capítulo 7. 

A primeira impressão que a obra proporciona é a profundidade e a organização com a 

qual apresenta a exposição dos conteúdos, convém ressaltar que isto é uma forma padrão 

que atinge a todos os outros capítulos desta obra também. A primeira página capítulo 7 

além do título, contém uma questão motivadora em que se pergunta “Qual a relação entre 
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democracia, cidadania e direitos humanos no Brasil?” e os objetivos que se pretende, sendo 

eles dois, a saber:  

Identificar de que forma o desenvolvimento da democracia influenciou as 
mudanças na concepção de cidadania e na institucionalização dos direitos 
humanos; Compreender que os direitos de cidadania são conquistas 
historicamente construídas e que a participação política é indispensável 
para a ampliação de direitos (p. 165). 

O que mais chama a atenção nesta página é uma imagem estendida por toda ela, que 

é uma cena real de uma cela de presídio, com vários presidiários, claramente em situação 

desumana e de insalubridade. A imagem é acompanhada da seguinte legenda:  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, considera como 
cidadão todos os que vivem no âmbito da soberania de um Estado, do 
qual recebem uma carga de direitos e deveres. Entretanto, o direito à 
segurança da pessoa, mesmo no contexto da privação formal de 
liberdade, é comumente ignorado. Na foto, presidiários em cela 
superlotada, no 2º Distrito Regional de Pinheiro, MA, em setembro de 
2011 (p. 165) 

Dando continuidade ao modo como se organiza o capítulo, há 6 itens que norteiam o 

estudo. O primeiro item, “Primeiras palavras”, apresenta, em linhas gerais, o que pretende-

se estudar, o que engloba o conceito de democracia, suas expressões históricas e os 

principais pensadores. Acompanhado de duas imagens, uma de manifestantes do MST e a 

outra, o Monumento Tortura Nunca Mais, e de um quadro cronológico, do ano de 1688 a 

2009 com os principais marcos históricos. O segundo item, “Democracia”, aborda a 

apresentação deste conceito, a sua origem, o seu significado, suas características e 

expressões históricas (democracia direta, representativa e participativa). O terceiro item, 

“Teoria democrática moderna”, apresenta-se a concepção de democracia sob a perspectiva 

de Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Marx e Engels. O quarto item, “Teoria 

democrática contemporânea”, acarreta o confronto entre o liberalismo e o socialismo no 

século XIX e as diferentes interpretações ideológicas a partir da abordagem de alguns 

autores, sendo eles: Benjamin Constant, Tocqueville, John Stuart Mill, Gramsci, Rosa 

Luxemburgo, Robert Dahl, Joseph Schumpeter e C. B. Macpherson, tendo as suas 

interpretações acompanhadas de quadros intitulados “Quem escreveu isso”, em que 

apresenta uma foto do autor com uma breve biografia. O item 5, “Cidadania e direitos 

humanos”, parte do pressuposto teórico de Marshall, em que apresenta os direitos de 

cidadania como civis, políticos e sociais e suas ideias correspondentes. Posteriormente, há 

um subitem, “Direitos humanos”, em que é apontada a sua origem histórica, suas 

características e sua definição, sendo:  
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Os direitos humanos são valores universais e inegociáveis, que visam o 
respeito mútuo em detrimento dos privilégios restritos a determinados 
grupos, por isso não devem ser pensados como benefícios particulares ou 
privilégios de grupos elitizados. Como sabemos, a simples declaração de 
um direito não faz necessariamente com que ele seja implementado na 
prática, mas abre espaço para sua reivindicação. Uma das características 
básicas dos direitos humanos é o fato de estabelecerem que a injustiça e a 
desigualdade são intoleráveis (p. 178) 

Em complemento ao subitem em questão, há um quadro, o “Saiba mais”, intitulado 

“Declaração Universal dos Direitos Humanos”, que informa alguns artigos da lei a 

respeito, que foi adotada e proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de 

dezembro de 1948. 

O item 6, “Democracia, cidadania e direitos humanos no Brasil”, aborda a construção 

da cidadania no Brasil e referências teóricas do historiador José Murilo de Carvalho, sobre 

o fato de vivermos uma estadania, e do cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, 

sobre o conceito de “cidadania regulada”, ambos também aparecem no quadro “Quem 

escreveu sobre isso”. Ainda são apontadas as mobilizações políticas na história do Brasil, 

como as práticas repressivas na ditadura e o processo de redemocratização, que foram os 

palcos em que diversos grupos se fortaleceram para as lutas subsequentes em favor dos 

direitos humanos. O quadro “Saiba mais” presente neste item, intitula-se “Programa 

Nacional de Direitos Humanos”, com uma breve síntese demarcando os seus anos de 

lançamento pelo governo brasileiro. Em seguida, encerrando este item, é apresentada a 

diferença entre cidadania formal e cidadania real no Brasil. 

No capítulo ainda há a seção “Considerações sociológicas”, em que apresenta um 

trecho da obra de José Murilo de Carvalho intitulada “Cidadania no Brasil”, e a seção 

“Instrumento jurídico”, intitulada “Os direitos humanos no Brasil”, que apresenta trechos 

da lei que assegura os direitos que protegem a pessoa humana. Um aspecto positivo 

observado nesta seção é o fato de apresentar uma atividade, “Direitos humanos na sua 

comunidade”, que corresponde a uma ação prática do conteúdo trabalhado no capítulo, 

propondo uma atuação dos alunos, em grupo, em escolher uma das leis apresentadas e 

fazer um levantamento, em jornais ou na internet, de violações da lei escolhida e caso 

exista uma Secretaria municipal e/ou estadual dos Direitos Humanos ou uma Comissão de 

Direitos Humanos na Câmara dos Vereadores ou na Assembléia Legislativa, que possam se 

dirigir para entrevistar o secretário municipal e/ou estadual e o presidente da Comissão, em 

busca de algum material informativo e saber quais medidas estão sendo tomadas e, 

posteriormente, expor o material produzido. 
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A seção seguinte, “Indicações”, propõe-se a sugerir filmes, livros e sites de pesquisa 

sobre a temática desenvolvida. Atentando-se aos filmes, contém três sugestões, estes agora 

apontados: “Zuzu Angel” (Brasil, 2006). Direção: Sergio Rezende; “Direitos humanos, a 

exceção e a regra” (Brasil, 2008). Direção: Gringo Cardia; “V de vingança” (Inglaterra, 

2006). Direção: James McTeigue. 

As indicações fílmicas estão acompanhadas com uma breve sinopse e as fotos de 

suas capas como modo de ilustração e, possivelmente, para despertar o interesse dos alunos 

para assistir. Apesar dos filmes estarem contextualizados com a discussão do capítulo e 

possibilitarem o conhecimento aos alunos de filmes produzidos por brasileiros em 

território brasileiro, assim como, de origem estrangeira, no caso, a Inglaterra, a crítica 

observada é o fato das indicações fílmicas não estarem pautadas com uma proposta de 

atividade que as envolvam com o conteúdo, o que desfavorece o seu aproveitamento, caso 

o professor não a faça por conta própria. 

 
4.3 Livros: “Sociologia para Ensino Médio” X “Sociologia em Movimento”  

Neste item, convém apresentar uma possível leitura crítica, em comum às duas obras 

citadas. Para tanto, faz-se necessário problematizar aspectos acerca do livro didático 

significa dialogar com questões que estão circunscritas ao currículo de Sociologia, como a 

invisibilidade de determinadas temáticas que se associam às discussões e pressupostos dos 

Direitos Humanos, a saber: Gênero e Sexualidade; Meio Ambiente, por exemplo, que não 

são pautadas no primeiro livro discutido, “Sociologia para o Ensino Médio”, 

diferentemente do segundo livro, “Sociologia em Movimento”, em que se faz presente.  

A crítica comum às duas obras deve-se ao fato de não apresentarem atividades que 

aproveitem as sugestões fílmicas, uma vez que são apenas indicadas, de forma livre, sendo 

que essas indicações, por estarem em coerência com o conteúdo textual abordado nos 

capítulos, poderiam contribuir para a formação de conhecimento do aluno, fomentar 

debates ou fazer relação com a realidade. Desta forma, é possível questionar as 

recomendações fílmicas enquanto ferramenta pedagógica de ensino. 

         Outro ponto observado que também atinge o livro didático “Sociologia para o Ensino 

Médio” é o desequilíbrio entre uma Sociologia urbana e do campo, sobrepondo-se a 

primeira, assim, ocultando processos sociais que são indissociáveis à população do campo 

e que poderiam estar aliados aos Direitos Humanos.  

Nesse sentido, é necessário colocar em evidência conhecimentos para além dos 

currículos, para além dos livros que já temos, somando a eles outros saberes e, quiçá, 
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superando-os. Tendo em vista, ainda, a figura do professor como a responsável pela 

disseminação de conhecimentos, que seguem até o atual momento, silenciados. Sobre isso, 

Streck afirma: 

Em termos de conhecimento, importa dar visibilidade a saberes 
encobertos pelos currículos oficiais e hegemônicos e dar ouvido às vozes 
silenciadas que constroem seus conhecimentos à margem em movimentos 
de sobrevivência ou resistência (Streck, 2012, p. 19). 

É interessante perceber que um dos estereótipos, em se tratando do papel da 

Sociologia na escola, pode ser legitimado quando feita a análise dos livros didáticos. Um 

dos temas centrais a serem abordados pela Sociologia – de acordo com os documentos 

oficiais em âmbito nacional, mas que, de certa forma, está bastante presente também no 

senso comum seria o fato de esta disciplina servir para ensinar a cidadania, a vida em 

sociedade aos alunos. Isto é corroborado pelo fato de este tema estar presente em todos os 

livros. No entanto, não é consenso que a Sociologia seja a única ou principal responsável 

por ensinar isso aos alunos, tendo em vista que as demais disciplinas também podem e 

devem estimular uma boa convivência na sociedade, levantando questões como os papéis 

dos atores e instituições sociais, contudo, além disso, há que se ressaltar o fato de o próprio 

conceito de cidadania ser um conceito burguês, o qual precisa ser repensado, questionado e 

não tido como tema central da Sociologia na escola. 

E, em se tratando de cidadania, este conceito aparece mais atrelado ao aspecto da 

participação política do que atrelado à questão dos direitos humanos como um todo, isto é, 

a participação na manutenção do status quo ainda predomina sobre uma participação 

cidadã que reivindica direitos humanos no âmbito dos movimentos sociais e não, 

exclusivamente, no processo político representativo que temos atualmente, na maioria dos 

países ocidentais.  

 
5. Considerações Finais 

Diante das discussões pautadas neste trabalho faz-se necessário reafirmar que não é 

possível pensar a escola apenas como um espaço de transmissão de conhecimentos.  

Nesse sentido, convém apontar o papel da escola na formação de estudantes para a 

cidadania, sobretudo, para compor uma sociedade em que os direitos essenciais e a 

diversidade de todos os seus integrantes sejam respeitados, tendo em vista a carência deste 

tipo de abordagem do tema da cidadania em outras disciplinas, sendo este um problema 

social atinge a todos os indivíduos. Assim, em defesa de uma educação pautada nos 

direitos humanos, como uma postura de valorização da dignidade humana. O livro didático 
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é um instrumento educacional reconhecido e de importância para promover a visibilidade 

deste apontamento. 

Sobre a apropriação do livro didático, em especial a utilização de filmes em sala de 

aula, pode-se afirmar ser uma perspectiva interessante como condução dos alunos a uma 

percepção crítica e como instrumento de diálogo para expor os conteúdos programáticos, 

no sentido de explorar as relações entre as representações visuais e as da vida social, assim, 

além de uma formação cultural é uma formação de cidadania e de conhecimentos. 

Por fim, espera-se que com esta pesquisa, seja possível, a posteriori, aprofundar-se na 

análise de outros suportes didáticos presentes nos livros didáticos ou analisar nos outros 

livros didáticos as obras fílmicas sugeridas, e nessas investigações de metodologia de 

ensino para a disciplina de Sociologia. Tendo em vista o reconhecimento, a proteção e a 

promoção dos direitos humanos como exigências para a existência de uma sociedade justa 

e democrática, defende-se aqui uma educação que tenha esta preocupação na formação 

integral do aluno e que recursos didáticos destinados ao ensino de Sociologia sejam cada 

vez mais aperfeiçoados e discutidos para contemplar as necessidades de todos os 

estudantes das redes públicas de ensino e, assim, cumpram de forma melhorada, uma das 

suas funções: a de ser ferramenta auxiliar no ofício de professores em prol deste tipo de 

sociedade que se deseja. 
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