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RESUMO 

 

 

 

 

 

O currículo mínimo de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro foi estabelecido a partir do ano 

de 2012. No entanto, ainda que ele possua um caráter prescritivo, identificamos no cotidiano 

escolar uma diversidade de práticas e relações estabelecidas com este instrumento de 

centralização curricular. Neste sentido propomos uma investigação que permita-nos ouvir as 

vozes dos professores sobre a aplicabilidade o currículo. A partir do método qualitativo e de 

entrevistas, pretende-se observar 4 eixos fundamentais nesta relação: os professores; o 

currículo; a escola; a prática. Articulando as concepções sobre esses elementos percebidas nas 

entrevistas com a discussão teórica de currículo e formação de professor, tentaremos mapear 

as trajetórias percorridas, os obstáculos e a superação dos desafios encontrados no decorrer do 

exercício do currículo mínimo da disciplina. Assim esta investigação contribui para fomentar 

o debate em torno do desenvolvimento da Sociologia Escolar. 

 

 

Palavras-chave: Sociologia; Escola Básica; Currículo; Formação de professor. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Este trabalho tem como objetivo examinar a partir das observações de professores da 

escola básica do Estado do Rio de Janeiro a aplicabilidade do currículo mínimo de Sociologia. 

Este questionamento nos acompanhou durante a toda a faculdade. Embora conhecêssemos o 

currículo mínimo e, a partir de estágios e projetos de iniciação a docência, tivéssemos contato 

com o chão da escola no decorrer do professo formativo, percebíamos as distintas formas de 

conceber e trabalhar o currículo mínimo. O nome vozes do currículo nos provoca exatamente 

para escutar e interpretar as mensagens originária do exercício da Sociologia no âmbito 

escolar. Para uma disciplina recém admitida no currículo oficial, parece-nos um movimento 

importante refletir sobre as possibilidades de ações e de relações que se desenvolvem na 

medida em que a política de centralização curricular no Estado avança. 

Iniciamos nossa reflexão procurando compreender a linguagem falada pelas vozes do 

currículo. Para isso, começamos discutindo as teorias1 que envolvem o currículo. O esforço 

intelectual concentra-se em caracterizar e indicar a discussão teórica em torno do nosso 

objeto. Neste sentido, o trabalho considera a existência da visão prescritiva do currículo, e o 

contraponto realizado pela teoria curricular crítica, para desenvolver uma perspectiva de 

currículo que o compreende como um objeto dinâmico. Conforme demonstram Moreira e 

Candau: 

... o currículo é o espaço em que se concentram e se desdobram as lutas em 

torno dos diferentes significados sobre o social e sobre o político. É por meio 

do currículo que certos grupos sociais, especialmente os dominantes, 

expressam sua visão de mundo, seu projeto social, sua “verdade”. O 

currículo representa, assim, um conjunto de práticas que propiciam a 

produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social e que 

contribuem, intensamente, para a construção de identidades sociais e 

culturais. O currículo é, por consequência, um dispositivo de grande efeito 

no processo de construção da identidade do(a) estudante. (MOREIRA e 

CANDAU, 2007, p. 28) 

 

                                                
1 Cabe ressaltar que consideramos o ponto de vista pós-estruturalista, onde as teorias de currículo na 

verdade conformam discursos curriculares. A noção de discurso, neste sentido, possibilita compreender que o ato 

de descrição do currículo associa-se intrinsicamente a sua criação.  
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Apreendido o campo teórico-léxico do discurso curricular, partirmos para entender um 

dos sujeitos falantes: o professor. Evidentemente, aqui existe um recorte epistemológico. 

Ainda que observemos diversos sujeitos construindo seus próprios pontos de vista acerca da 

aplicabilidade do currículo mínimo de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro, o foco do 

nosso trabalho consiste nos professores que se relacionam com este objeto. Neste sentido, o 

trabalho pretende trazer suas observações, suas apreciações de modo a fazer compreender os 

significados assumidos pela política de centralização curricular. E a análise do professor passa 

pela pesquisa da sua formação (QUEIROZ, 2012). Assim, refletimos sobre aspecto que 

imobilizam a prática docente, além de considerar a problemática da sua formação como uma 

questão histórica da política de formação de professores do Brasil. Isto nos possibilita uma 

compreensão mais frutífera sobre o choque causado pelo primeiro contato com a cultura 

escolar. Tardif nos ensina da importância vital destes primeiros anos para a construção dos 

saberes docentes. Neste instante, segundo o autor, cristalizam-se crenças, conceitos e 

conhecimentos necessários ao exercício do ofício de professor (TARDIF, 2012). A partir 

desse entendimento, indicamos caminhos para a superação da dicotomia entre a cultura 

escolar e a prática pedagógica. 

Dispondo de elementos para compreender as vozes dos professores oriundas a 

aplicação do currículo mínimo, faz-se necessário estabelecer o método. Quais trajetórias 

percorremos para cumprir nosso objetivo? Neste sentido pareceu-nos mais adequado a adoção 

do método qualitativo e a entrevista aberta. De modo a permitir os entrevistados a se 

expressarem de maneira mais livre a fim de emergir sentidos e significados. Focamos nossas 

entrevistas em duas professoras da Educação Básica do Estado do Rio de Janeiro para que 

consigamos nos aprofundar nos signos despertados pela prática do currículo mínimo no 

Estado.  

Sendo assim, procuramos construir articulações dos discursos das entrevistas com as 

teorias para que a compreensão das vozes do currículo possibilitem ampliar o nosso 

entendimento da aplicabilidade da política de centralização curricular. Parece-nos que mapear 

estas observações e ações contribui de maneira fundamental para o desenvolvimento da 

Sociologia como disciplina escolar.  
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2. PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS E TEÓRICOS DA PESQUISA 

 

 

2.1. Debates em torno das teorias de currículo 

 

 

Antes de começarmos a discutir e compreender as dinâmicas provocadas pelo currículo 

mínimo à disciplina de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro, nosso esforço intelectual se 

concentra em entender as próprias dinâmicas que envolvem o conceito de currículo. Desde o 

início do século, durante o processo de massificação da escola nos Estados Unidos, o debate 

em torno do que deve ser ensinado para os alunos da escola básica parece não perder o fôlego. 

Destacam-se as propostas de currículo de Bobbit e de Dewey. O primeiro pensava o currículo 

como uma construção científica cuja finalidade consistia em atender metas e objetivos. 

Dewey, por sua vez, afirmava que o currículo devia estar atrelado as preferências individuais 

do aluno2. Num contexto onde a escola surge como capaz de realizar o papel de transmitir os 

valores da cultura hegemônica norte-americana, e preparar os jovens para as necessidades do 

mercado, a racionalização metódica do currículo ganha força e influencia as políticas 

educacionais nos Estados Unidos. Seguindo esta concepção, cabe ao formulador do currículo 

selecionar um conjunto de conhecimentos capazes de alcançar os objetivos e as metas 

traçadas previamente. Aqui observamos um ponto crucial que os estudos de currículo 

denominaram “teorias tradicionais”:  

Tudo o que era preciso fazer era pesquisar e mapear quais eram as 

habilidades necessárias para as diversas ocupações. Com um mapa preciso 

dessas habilidades, era possível, então, organizar um currículo que 

permitisse sua aprendizagem. A tarefa do especialista em currículo consistia, 

pois, em fazer o levantamento dessas habilidades, desenvolver currículos que 

permitissem que essas habilidades fossem desenvolvidas e, finalmente, 

planejar instrumentos de medição que possibilitassem dizer com precisão se 

elas foram realmente aprendidas. (SILVA, 1999, p. 23-24) 

Em outras palavras, a concepção das teorias tradicionais de currículo preocupa-se em 

desenvolver técnicas e métodos para produzir um tipo específico de egresso. Considera o 

aluno um devir objetivo, e este processo de construção do ser acontecerá mediante o 

                                                
2 As teorias de John Dewey influenciam o movimento conhecido por Escola Nova no Brasil. 
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cumprimento estrito de determinado currículo. A comparação entre escola e fábrica, nesta 

concepção, parece inevitável. As teorias tradicionais conquistam grande espaço nas políticas 

educacionais ao redor do mundo, e verificamos o desenvolvimento teórico até 

aproximadamente a década de 60. Novos métodos, novas formas de organização e a divisão 

em disciplinas significam exemplos de inovação no campo da teoria curricular tradicional. No 

Brasil, percebemos sua chegada a partir da pedagogia tecnicista, num contexto de 

contraposição à escola nova e a necessidade de industrialização do país. Sobre este fenômeno, 

observa Saviani (1999): 

Buscou-se planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização 

racional capaz de minimizar as intenerências subjetivas que pudessem pôr 

em risco sua eficiência. Para tanto, era mister operacionalizar os objetivos e, 

pelo menos em certos aspectos, mecanizar o processo. Daí também o 

parcelamento do trabalho pedagógico coma especialização de funções, 

postulando-se a introdução no sistema de ensino de técnicos dos mais 

diferentes matizes. Daí, enfim, a padronização do sistema de ensino a partir 

de esquemas de planejamento previamente formulados aos quais devem se 

ajustar as diferentes modalidades de disciplinas e práticas pedagógicas. (p. 

24) 

Apesar da forte presença e intensa expansão das políticas educacionais influenciada 

pelas teorias de currículo tradicionais, a partir da década de 60 observamos um fato novo: o 

movimento da contracultura, ou se preferirmos utilizar as palavras de Hobsbawn, a 

representação mais característica e simbólica dos anos 60 consiste no Rock3. Os 

questionamentos à cultura hegemônica atravessaram as instituições sociais. A escola, 

consequentemente, não escapou destas críticas. Os problemas do tradicionalismo, da 

ignorância às subjetividades, da padronização e homogeneização cultural contidos na teoria 

curricular tradicional tornavam-se flagrantes e evidentes na medida em que se colocava em 

cheque a possibilidade de ascensão social por intermédio da escola. Para quê? Para quem 

aprendemos desta maneira? 

A partir deste ponto que se desenvolvem as teorias críticas do currículo. Inicialmente, 

destacamos uma corrente neomarxista e outra humanista, onde o foco dos estudos sobre o 

tema concentra-se nas relações estabelecidas entre currículo e reprodução das desigualdades 

sociais. Na Inglaterra, o movimento conhecido como “Nova Sociologia da Educação” 

contribui intensamente com a crítica às teorias tradicionais, na medida em que investiga as 

relações de currículo e as estruturas de poder. Como ressalta Goodson (2007): 

                                                
3 Sobre o Rock e os anos 60, ver (HOBSBAWN, 2002). 
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As disciplinas escolares não são definidas de uma forma acadêmica 

desinteressada, mas sim em uma relação estreita com o poder e os interesses 

de grupos sociais. Quanto mais poderoso é o grupo social, mais provável que 

ele vá exercer poder sobre o conhecimento escolar. (p. 244) 

Este consiste no nosso primeiro pressuposto fundamental para a análise do currículo 

mínimo da disciplina Sociologia no Estado do Rio de Janeiro. Não é possível encararmos o 

currículo de modo a considerá-lo um objeto parcial, ou uma elaboração baseada na 

racionalidade e cientificidade dos métodos e técnicas. A compreensão dos conteúdos eleitos 

para integrarem os conhecimentos ensinados na escola considera sua construção a partir de 

processos sociais e históricos.  “O currículo é definitivamente um espaço de poder” (SILVA, 

1999). 

Sendo assim, percebida as relações na formulação de um currículo com a cultura 

hegemônica, as pesquisas curriculares caminham na direção da concepção de que o currículo 

consistiria em apenas uma monocultura. Essas questões emergem quando as lutas dos 

movimentos sociais focados em políticas de reconhecimento aparecem com mais notoriedade. 

Esses grupos buscavam objetivos para além das políticas de emancipação, ou reprodução de 

uma classe social, suas causas abrangiam questões relativas à política-vida (GIDDENS, 

1991). Estas lutas por reconhecimento contextualizam as chamadas teorias pós-críticas, onde 

o entendimento do currículo desloca-se para além das questões trazidas pela teoria crítica. 

Neste sentido, currículo e poder não significa apenas uma questão econômica, ou de 

reprodução de uma classe social. O poder encontra-se difuso por todas as relações sociais; 

conhecimento é poder. Um currículo crítico dedicado à emancipação da classe trabalhadora 

poderia reproduzir o machismo, racismo, etc. Tomaz Tadeu da Silva define: 

Com as teorias pós-críticas, o mapa do poder é ampliado para incluir os 

processos de dominação centrados na raça, na etnia, no gênero e na 

sexualidade (SILVA, 1999, p. 149).   

Ainda observando as contribuições das teorias pós-críticas, notamos seu afastamento 

acerca da possibilidade de existir o conhecimento verdadeiro. Ou seja, as teorias críticas 

consideravam que o currículo tradicionalista aparecia carregado de elementos alienantes, os 

quais alteravam uma subjetividade emancipada pré-existente nos homens e mulheres. Os pós-

críticos desconfiam desta crença no bom selvagem (ROUSSEAU, 1993). Estes teóricos 

analisam todo conhecimento como resultante de uma relação de poder, então, até mesmo 

programas curriculares críticos, possuem suas verdades permeadas por processos de 



12 

 

 

dominação. Assim não aparece como possível um conhecimento único, racional, libertador. A 

ênfase, neste sentido, aparece na consideração da polifonia no processo de construção do 

currículo escolar. Retornando por um instante para o objetivo do nosso trabalho, qual seria a 

importância desta multiplicidade de culturas na construção de um currículo de sociologia 

escolar? Retomaremos este ponto mais à frente. 

Outra importante contribuição da teoria pós-crítica aparece através dos pós-

estruturalistas: os processos de significação. Segundo Tomaz Tadeu da Silva: 

De acordo com essa visão, é impossível separar a descrição simbólica, 

linguística da realidade – isto é, a teoria – de seus “efeitos de realidade”. A 

“teoria” não se limitaria, pois, a descobrir, a descrever, a explicar a 

realidade: a teoria estaria irremediavelmente implicada na sua produção. Ao 

descrever um “objeto”, a teoria, de certo modo, inventa-o. O objeto que a 

teoria supostamente descreve é, efetivamente, um produto de sua criação. 

(SILVA, 1999, p. 11) 

Seguindo esta análise, o autor julga ser mais adequado posicionar as teorias 

curriculares como um discurso que descreve e produz o sentido do seu objeto. Em outras 

palavras, um currículo só existe na medida em que existe um discurso que o apresenta. Ainda 

que ao longo do trabalho nós utilizemos o termo “teoria” para nos referir aos estudos 

curriculares, faz-se necessário frisar que nos aproximamos das contribuições trazidas pelo 

pós-estruturalismo. Aqui, definitivamente, nos afastamos da visão cientificista e técnica do 

currículo, e posicionamos o conceito num processo de luta intermitente. 

Ao longo do trabalho procuraremos trabalhar estes pressupostos teóricos. O currículo, 

ou o grupo de conhecimentos escolares considerados legítimos para a escola, consiste em um 

importante objeto formativo resultante de um processo histórico permeado por relações de 

poder. Por intermédio de seu escrutínio, percebemos a reprodução da estrutura social; 

conflitos entre monoculturas e multiculturas. “O currículo é uma questão de saber, identidade 

e poder”. (SILVA, 1999). 
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2.2.  Currículo e conhecimento escolar 

 

 

Não obstante a definição do conceito de currículo, precisamos analisar a origem deste 

conhecimento escolar e da relação que ele desenvolve com os conhecimentos que os 

sustentam. Questionamo-nos o porquê, para quem, e para que esse conhecimento constitui 

parte do currículo. Agora nosso foco se concentra em responder: de onde vem o conhecimento 

curricular? 

A partir de Lopes (2007) compreendemos a influência do conhecimento científico 

legitimado em determinado tempo social na construção e seleção dos conteúdos escolares. 

Entretanto, a autora elucida que este é um processo desigual de correlações de forças das 

instâncias sociais as quais exercem pressão direta ou indiretamente sobre a escola. E haja vista 

a constituição da sociedade marcada por desigualdades, o currículo tende a expressar a cultura 

hegemônica. Por isso, por muitas vezes as disciplinas escolares confundem-se com as 

disciplinas científicas, naturalizando a relação entre estes dois saberes. Isto possui 

consequências diretas na relação que a disciplina escolar estabelece com os alunos. Como nos 

adverte Lopes: 

Especialmente no que se refere às disciplinas da área de ciências físicas e 

biológicas, a história das disciplinas escolares tem contribuído para a 

compreensão de que as opções por determinados conteúdos e métodos não 

são consequências exclusivas do desenvolvimento técnico-científico e 

econômico. Também não encontram justificativas exclusivamente em 

aspectos didáticos, epistemológicos ou psicológicos. Por exemplo, o 

processo de maior abstração associado ao ensino das Ciências em diferentes 

países em épocas distintas, e sua consequente transformação em um ensino 

mais acadêmico, distanciado dos interesses sociais dos alunos, vêm sendo 

analisados como expressão da necessidade de que esse ensino cumpra um 

papel bem delineado de diferenciação social. (LOPES, 2007, p. 199) 

Ainda que a autora esteja nesse trecho se referindo ao campo das ciências naturais, 

este desafio também aparece no horizonte das Ciências Sociais na medida em que ela adentra 

os muros da escola. Existe uma distinção necessária entre o conhecimento científico e o 

conhecimento escolar. O perigo do conhecimento de Sociologia tornar-se uma disciplina 

abstrata e sem nexo com a realidade dos alunos, nos parece tão presente quanto os das 

ciências retratadas pela autora. A trajetória da Ciência para a Escola passa pela criação de 
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uma epistemologia escolar específica, a qual se difere de uma perspectiva cientificista. Sendo 

assim, o conhecimento passa por uma transposição didática (PEÇANHA, 2007). 

Ressaltamos que a intenção da transposição didática não consiste em dicotomizar o 

conhecimento científico ao conhecimento escolar. No caminho para a escola básica o 

conhecimento é fabricado e transformado de saber científico a um saber a ser ensinado, neste 

processo dialético, postula-se a construção de uma epistemologia específica. Numa primeira 

análise, podemos compreender que os conhecimentos escolares estariam desvinculados dos 

saberes de referência e as escolas fechariam seus olhos para a Ciência. Porém, Lopes nos 

alerta que:  

Mais produtiva revela-se ser a intenção de compreender os processos de 

mediação pedagógicas associados à seleção e à organização do 

conhecimento para fins de ensino, os mecanismos de transformação dos 

saberes e a análise dos fins sociais desses saberes. Igualmente parece-me 

importante analisar as relações entre o conhecimento escolar e os 

conhecimentos científicos, no sentido de transformar as práticas 

pedagógicas, visando à socialização de diferentes produções culturais 

direcionadas ao desenvolvimento de relações sociais não-excludentes. [...] 

Proponho, então, que as relações entre conhecimento escolar e conhecimento 

científico sejam pensadas na perspectiva do pluralismo cultural. Um 

pluralismo que pressupõe questionamentos de um saber a outro, negociações 

de sentidos e significados e conflitos entre finalidades distintas (LOPES, 

2007, p. 201-202) 

Portanto, a constituição dos conhecimentos escolares passa por uma relação com os 

saberes de referência legitimados em determinado tempo. No entanto, para que disciplina 

escolar não assuma um caráter excludente, cabe uma transposição didática onde nascerá uma 

epistemologia específica à escola. Disciplina acadêmica é diferente da disciplina escolar. Os 

saberes escolares se articulam com o conhecimento científico de maneira plural, respeitando 

os seus caracteres específicos. No próximo tópico nos dedicaremos a examinar mais de perto 

a construção do currículo mínimo de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro. 
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2.3. Currículo Mínimo de Sociologia Escolar do Estado do Rio de Janeiro  

 

 

O Ensino de Sociologia no Brasil é marcado por sua intermitência nos currículos 

oficiais. Entre ser uma disciplina optativa, obrigatória ou ausente da grade curricular. Pode-se 

dizer que a intermitência da sociologia no currículo aproxima-se com a intermitência dos 

regimes políticos na história brasileira. No entanto, desde 2006, após um lento retorno, o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) institui a Sociologia como disciplina obrigatória em 

todo o Ensino Médio4. Esta deliberação torna-se a Lei 11.648/2008 a qual obriga os Estados a 

cumprir a orientação do CNE.O Estado do Rio de Janeiro, incluiu a sociologia no Ensino 

Médio antes mesmo da promulgação da Lei. Através da Deliberação nº 303/06da Secretaria 

de Estadual de Educação (SEEDUC/RJ), o governo acata os termos da Resolução do CNE.  

Inicialmente a estrutura curricular da disciplina baseia-se nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e nas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCEM). 

Tanto o PCN quanto o OCEM constituem documentos que tratam o currículo de maneira mais 

geral5 conforme sinaliza o trecho abaixo:  

Recorrendo a uma imagem, o que se pensa fazer é dar um amplo mapa da 

questão, como se fosse o mapa de uma cidade, para cada um se localizar no 

processo de ensino da Sociologia. Agora cada um deve procurar construir os 

roteiros para sua prática em cada escola. O mapa da cidade permite 

visualizar as grandes linhas – bairros, parques, avenidas, etc. –, mas os 

trajetos, os caminhos nos parques, os percursos pela cidade, cada um é que 

faz e define, conforme necessidades pessoais ou coletivas, do professor, da 

escola, dos alunos, da comunidade... (BRASIL, 2006, p. 132) 

Ou seja, não há uma definição estrita da organização curricular da disciplina. Ainda 

que haja a definição de seus objetivos, das competências e habilidades pretendidas com o seu 

ensino, o conjunto de conhecimentos que será utilizado em sala de aula permanece em aberto. 

Parafraseando as OCEM, “os trajetos, os caminhos nos parques, os percursos pela cidade, 

cada um é que faz e define, conforme necessidades pessoais ou coletivas...”. Assim seguiu no 

Rio de Janeiro até 2011, quando o Estado inicia o desenvolvimento do currículo mínimo para 

                                                
4 Resolução nº 04/2006 do Conselho Nacional de Educação.  
5 No entanto, cabe ressaltar que existem diferenças entre os dois documentos no tocante à disciplina de 

Sociologia. Enquanto o PCN colabora para a interpretação da disciplina como não obrigatório com seu conteúdo 

aparecendo transversalmente ao longo do currículo, nas OCEM reforça-se a necessidade e especificidade do 

saber da Sociologia. 
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todas as disciplinas do Ensino Médio. Este documento trataria o conteúdo curricular de 

maneira mais estrita e mais objetiva, haja vista os objetivos estabelecidos pelos documentos 

nacionais anteriores. Segundo o site da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro:  

O Currículo Mínimo serve como referência a todas as nossas escolas, 

apresentando as competências e habilidades básicas que devem estar 

contidas nos planos de curso e nas aulas. Sua finalidade é orientar, de forma 

clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-

aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre.6 

As contribuições de Apple (2002) elucidam as questões políticas que envolvem o 

estabelecimento de uma base curricular comum. Segundo ele: 

Em tempos de perda de legitimidade governamental e de crise nas relações 

de autoridade educacionais, é preciso que se veja o governo fazendo alguma 

coisa para elevar os padrões educacionais [...] Um currículo nacional é 

importantíssimo nesse contexto. Seu principal valor está não no suposto 

estímulo à padronização de metas e conteúdo e de níveis de aproveitamento 

naquelas matérias curriculares consideradas as mais importantes. [...] seu 

principal papel está sim em prover a estrutura que permitirá o funcionamento 

do sistema nacional de avaliação. (p. 74) 

O contexto do Rio de Janeiro à época da formulação do currículo mínimo apresentava-

se similar a situação descrita por Apple, pois no IDEB 2009/2010 o Estado ocupou a vigésima 

sexta (penúltima) posição no ranking. Existia a urgência de fazer alguma coisa, e a política 

curricular de base comum no Estado representou uma medida. Além disso, cabe ressaltar a 

inserção de “exames diagnósticos de desempenhos” como o SAERJ e SAERJINHO7, onde os 

alunos realizam avaliações padronizadas pelo Estado de acordo como o currículo mínimo 

estabelecido. Por ora, as disciplinas de Sociologia e Filosofia não constam nestes sistemas 

estaduais de avaliação8.  

                                                
6http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820 Acesso em 02/03/2016. 
7 Acerca destes exames, coletamos as seguintes informações no site da SEEDUC/RJ respectivamente: o 

Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ) existe desde 2008 e foi criado com o 

objetivo de promover uma análise do desempenho dos alunos da rede pública do Rio de Janeiro nas áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática. A avaliação envolve as turmas do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental, da 3ª 

série do Ensino Médio, das fases equivalentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do 4º ano do Ensino 

Normal e pelos concluintes do Programa Autonomia; o Sistema de Avaliação bimestral Saerjinho ajudará a 

Secretaria de Estado de Educação a elaborar medidas para melhorar o processo de ensino na rede estadual. As 

provas serão aplicadas nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências (para 5º e 9º anos do Ensino 

Fundamental) e Química, Física e Biologia (para o Ensino Médio, Ensino Médio Integrado e Curso Normal). 

Fonte: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=843535 Acesso 02/03/2016 
8 Não obstante esta ausência, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)8 observamos uma presença 

dos conteúdos pertinentes à disciplina. No exame de 2015, questões sobre o movimento feminista, por exemplo 

ilustram a presença da disciplina. Aqui percebemos um paradoxo: se por um lado enxergamos isto como a 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=843535
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Todavia, mesmo que Sociologia e Filosofia não constituam o campo de disciplinas 

avaliadas de maneira externa pelo Estado, a política de currículo mínimo também abrangeu 

esses componentes curriculares. O currículo unificado para todo o Rio de Janeiro ocorreu 

inicialmente em 2011. Para ilustrar nossa análise, abaixo traremos o currículo mínimo de 

Sociologia do 1º ano do Ensino Médio, na sua forma de aplicação de 2012 até o ano corrente 

(2016): 

 

1º ano do Ensino Médio 

1º Bimestre Tema: O conhecimento sociológico 

Habilidades e competências 

- Diferenciar os conceitos de senso comum e conhecimento científico e compreender a Sociologia como a 

ciência das relações sociais. 

- Compreender o homem como ser social e a subjetividade individual como resultante da socialização. 

- Compreender a relação entre o indivíduo e a sociedade, bem como as diferentes formas de sociabilidade. 

2º Bimestre Tema: Cultura e Diversidade  

Habilidades e competências 

- Identificar o homem como ser histórico e cultural e compreender a importância do conceito antropológico de 

cultura.  

- Compreender os problemas decorrentes da visão etnocêntrica e relativizar as diferenças culturais. 

- Compreender a dinâmica das mudanças culturais e sua relação com as transformações das sociedades. 

3º Bimestre Tema: Cultura e Identidade 

Habilidades e competências 

- Estabelecer a relação entre a construção da identidade individual e o pertencimento aos diferentes grupos e 

instituições sociais. 

- Identificar os marcadores sociais da diferença na contemporaneidade e perceber sua interrelação na 

produção e reprodução das desigualdades. 

- Compreender o processo de construção da identidade e da cultura nacionais e suas implicações nas relações 

etnicorraciais e nas identidades regionais no Brasil. 

4º Bimestre Tema: Preconceito e Discriminação 

                                                                                                                                                   
valorização dos conteúdos da disciplina, por outro pode significar a perda da autonomia do professor quanto ao 

conteúdo já que ele estaria preso ao que é cobrado nas avaliações unificadas. 
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Habilidades e competências 

- Refletir sobre os processos de estigmatização e rotulação de determinados grupos e sujeitos sociais. 

- Identificar as diferentes formas de preconceito, discriminação e intolerância, compreendendo suas inter-

relações e sobre determinações. 

- Perceber o caráter multicultural da sociedade brasileira e identificar a emergência das políticas de ação 

afirmativa como formas de discriminação positiva. 

TABELA 1 – Currículo Mínimo do 1º ano do Ensino Médio de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro 

a partir de 2012 

Como podemos perceber, os conteúdos aparecem de maneira mais explícita e objetiva 

em conjunto com as competências e habilidades pretendidas. Isto nos indica uma aproximação 

com os métodos curriculares mais tradicionais. No 1º ano a Sociologia deve apresentar a 

disciplina e suas principais teorias para o aluno e, em seguida, concentrar seus esforços nas 

contribuições sociológicas e antropológicas9. O tema principal do 2º ano do Ensino Médio 

incide no conceito de trabalho, e por fim, no 3º ano o currículo focaliza as questões trazidas 

pela Ciência Política, na figura de temas como cidadania, participação política, configurações 

de estado, por exemplo. 

Em Pereira e Oliveira (2014) observamos uma contribuição quanto a história da 

formulação do currículo mínimo no estado. Embora fosse desejada a participação democrática 

em seu processo de elaboração, a sensibilização e empenho necessários para que isso 

acontecesse não ocorreu por parte da Secretaria Estadual. O currículo nasceria imposto de 

cima para baixo, seguido de medidas cujo objetivo consistiria em assegurar o cumprimento 

deste. Assim, os supervisores, diretores e demais servidores públicos pertencentes ao corpo 

técnico da escola, tiveram seus papéis reduzidos em grande parte a fiscais de professores. 

Premiações por cumprir 100% do currículo mínimo; vigilância por parte das coordenações 

educacionais e da supervisão escolar representam exemplos de ações do governo do estado 

pós implantação da política curricular única.  

No espírito da centralização curricular, e de modo a assegurar seu sucesso, foi criada 

uma política de controle docente paralelamente ao atrelamento dos salários à aplicação do 

CM. Numa frente se lançou mão de um sistema de recompensas, mediante a política de 

bonificação por resultados onde o cumprimento de 100% do Currículo Mínimo é um dos pré-

requisitos para o professor fazer jus ao prêmio salarial, caso sua escola cumpra as metas 

estabelecidas [...] Em outra frente, impôs-se um severo controle, fundado na intimidação: ora 

                                                
9 Este é um tema peculiar. Apesar da disciplina ser Sociologia, observamos na formulação das políticas 

curriculares a existência de temas referentes as três disciplinas das Ciências Sociais: Antropologia, Sociologia e 

Ciência Política.  
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praticada por diretores e coordenadores pedagógicos, IGT’s, ora pelos agentes de fiscalização 

da sombria supervisão escolar. (PEREIRA e OLIVEIRA, 2014, p. 1675) 

Cabe ressaltar apesar da vigilância e do controle, os docentes estabelecem estratégias 

de ressignificação e, num sentido mais radical, de resistência ao currículo. Pois além de 

desenvolverem métodos para burlar o controle da SEEDUC/RJ, as próprias deliberações sobre 

o tema admitem que o professor é capaz de adequar o currículo mínimo a realidade local 

(PEREIRA e OLIVEIRA, 2014). E isto acontece com frequência, já que a disciplina de 

sociologia conta na maioria das escolas com apenas um tempo de cinquenta minutos por 

semana. Isto, na prática, torna os densos conteúdos do currículo mínimo impossíveis de serem 

trabalhados em sua totalidade ao longo do ano letivo. 

Quando exploramos mais profundamente as habilidades específicas esperadas pelo 

currículo mínimo, bem como os objetivos da disciplina pretendidos pelos documentos 

nacionais - estranhamento e desnaturalização (BRASIL, 2006) -  percebemos uma 

necessidade imperativa de aproximação do currículo de sociologia com um viés multicultural. 

Ainda que seja um paradoxo, as políticas de criação de uma base curricular estadual comum 

para a disciplina de sociologia empurram o professor para uma prática que leve em 

consideração a pluralidade de culturas de dentro da sala de aula.  Temas como cultura e 

diversidade e cultura e identidade pressupõem tangenciar questões multiculturais nas aulas da 

Sociologia Escolar. No entanto, cabe realizarmos um exame mais próximo do que é, ou o que 

pode ser, esse viés multicultural do currículo. 

Segundo Vera Candau verificamos dois tipos comuns de abordagens multiculturais: 

assimilacionista ou diferencialista (CANDAU, 2014). No primeiro enfoque considera-se a 

integração da diferença na cultura hegemônica da sociedade, em outras palavras, o objetivo 

resume-se em normalizar os diferentes. Neste processo, a escola – e o currículo – como um 

todo apresenta-se como uma máquina de transmissão dos valores hegemônicos para as 

minorias. Daqui surgem os discursos de tolerância, que reforçam crenças como a democracia 

racial no Brasil.   Não existe o questionamento das diferenças sociais entre os grupos, não 

existe, neste sentido, o pensar de maneira contra-hegemonica. O reconhecimento da diferença 

acontece na finalidade de realizar um movimento de inclusão na cultura dominante ou de 

exclusão. 

Por outro lado, a abordagem diferencialista procura valorizar a pluralidade cultural de 

modo a conceber dentro do currículo espaços onde culturas não-hegemônicas possam se 
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expressar. No entanto, ao radicalizar a valorização das diferenças, concedemos ambiente para 

a construção de guetos culturais, locais onde não percebemos diálogo entre culturas. Cada 

“diferente” encontra-se fechado dentro da sua diferença. Como analisa Candau: 

Propõe então colocar a ênfase no reconhecimento da diferença e, para 

garantir a expressão das diferentes identidades culturais presentes num 

determinado contexto, favorecer espaços em que estas se possam expressar. 

Afirma-se que somente assim os diferentes grupos socioculturais poderão 

manter suas matrizes culturais de base. Algumas das posições nesta linha 

terminam por ter uma visão estática e essencialista da formação das 

identidades culturais. É então privilegiada a formação de comunidades 

culturais homogêneas com suas próprias organizações – bairros, escolas, 

igrejas, clubes, associações etc. Na prática, em muitas sociedades atuais 

terminou-se por favorecer a criação de verdadeiros apartheids socioculturais. 

(CANDAU, 2014, p. 37) 

Ambas as abordagens nos parecem problemáticas. Tanto a normatização quanto a 

criação de guetos culturais sugerem a impossibilidade de um diálogo que compreenda, 

reconheça e questione a existência desta diversidade cultural. Mesmo que a proposta de 

currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro lance o professor diante de questões 

multiculturais, isto não indica o desenvolvimento de uma abordagem que contemple a 

pluralidade cultural encontrada em sala de aula. Se o currículo significa um documento 

materializado no dia a dia da escola, precisamos investigar a figura sobre a qual está a 

responsabilidade dessa construção. Neste ponto entra o agente fundamental de realização de 

qualquer política curricular: o professor.  

 

  

2.4. Professor como sujeito histórico 

 

 

Quem é esse professor? Agora que já definimos o objeto da nossa pesquisa: currículo, 

precisamos concentrar nossos esforços em conceitualizar o nosso sujeito: o professor. De fato, 

entendemos que nenhuma categorização conseguirá capturar a multiplicidade de 

subjetividades existentes. No entanto, podemos inicialmente dedicar nosso esforço intelectual 

a desnaturalizar algumas características as quais, por vezes, encontramos acopladas à imagem 

dos docentes. Por isso, nossa análise caminha na direção de evitar dois desses equívocos: o 

mentalismo e o sociologismo (TARDIF, 2012). 
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Tardif define mentalismo como uma valorização dos métodos, dos esquemas, ao 

processamento de informações mediante a construção social do ofício do professor. Em outras 

palavras, este conceito sugere uma aproximação com as teorias curriculares tradicionais, as 

quais reificam o papel dos instrumentos e desconsideram o caráter de relação social da 

formação docente. Neste sentido, o professor define-se, seja totalmente ou principalmente, 

pela sua capacidade cognitiva individual. Há uma sobreposição do indivíduo diante de sua 

realidade sócio-histórica. Esta consideração incide numa desfiguração do professor, pois o 

saber dos professores possui uma natureza social que lhe confere predicados únicos. O ofício 

do docente vincula-se ao tempo histórico. Os métodos, os esquemas, o próprio conhecimento 

ensinado, possuem ligação intrínseca com a história do seu tempo. Conforme observa Giroux: 

Dentro deste discurso, os professores podem ser vistos não simplesmente 

como operadores profissionalmente preparados para efetivamente atingirem 

quaisquer metas a eles apresentadas. Em vez disso, eles deveriam ser vistos 

como homens e mulheres livres, com uma dedicação especial aos valores do 

intelecto e ao fomento da capacidade crítica dos jovens (GIROUX, 1997, p. 

161) 

Além disso, as práticas da profissão de professor constituem-se em relações sociais. 

Aluno e professor; professor e corpo diretivo da escola; professor e pais de alunos. Estes 

representam exemplos das relações que atravessam o dia-a-dia docente, os quais posicionam o 

professor em constante contato com o meio social. 

Ensinar é agir com outros seres humanos; é saber agir com outros seres 

humanos que sabem que lhes ensino; é saber que ensino a outros seres 

humanos que sabem que sou um professor, etc. Daí decorre todo um jogo 

sutil de conhecimentos, de reconhecimentos e de papéis recíprocos, 

modificados por expectativas e perspectivas negociadas. Portanto, o saber 

não é uma substância ou um conteúdo fechado em si mesmo; ele se 

manifesta através de relações complexas entre o professor e seus alunos. 

(TARDIF, 2012, p. 13) 

Outro aspecto que o mentalismo nos conduz a desconsiderar: a formalidade e 

historicidade do saber profissional. O professor não define per si o que constitui saber 

legítimo para ele se tornar professor. Existe uma historicidade na definição da profissão 

(NÓVOA, 2002). E, por consequência, surge todo um aparato formal que define a legalidade 

do que significa ser professor. Portanto, se nos tornamos professores é porque a coletividade 

nos concedeu esse direito.   
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Por isso, não consideramos possível enxergar o professor sob uma ótica que privilegie 

o indivíduo e desconsidere a natureza social da profissão. Nosso trabalho pretende qualificar o 

professor como um ser social, ou seja, mediado por relações sócio-históricas as quais se 

renovam a partir da própria prática docente. A neutralidade, ou imparcialidade pretendida 

pelas teorias que trilham o caminho do mentalismo desfiguram a realidade, desconsiderando 

aspectos fundamentais para a nossa conceitualização daquilo que significa o ofício docente. O 

professor é sempre um pedaço do seu tempo. 

Se por um lado a natureza social do professor deve ser apreciada, por outro 

entendemos necessário nos afastar da jaula paralisante do sociologismo.  

O sociologismo tende a eliminar totalmente a contribuição dos atores na 

construção concreta do saber, tratando-o como uma produção social em si 

mesmo e por si mesmo, produção essa independente dos contextos de 

trabalho dos professores e subordinada, antes de mais nada, a mecanismos 

sociais, a forças sociais quase sempre exteriores à escola, tais como as 

ideologias pedagógicas, as lutas profissionais, a imposição e a inculcação da 

cultura dominante, a reprodução da ordem simbólica, etc. (TARDIF, 2012, 

p. 14-15) 

De fato, percebemos uma aproximação desta concepção com as teorias curriculares 

críticas. Aqui tende-se a ignorar completamente a margem de agência – e resistência – dos 

indivíduos, já que todo o processo educacional encontra-se previamente determinado por 

forças sociais exteriores à escola. A figura do professor aparece ignorada, pois ele resume-se a 

um produto da sociedade. Não importa a sua subjetividade, a sua identidade, sua história de 

vida. Neste sentido, o ofício docente permanece em estado de inércia. 

Cabe refletir sobre a intensidade destes agentes sociais exteriores a escola, 

considerando, particularmente, a situação da educação brasileira. Seguir a carreira de 

professor no Brasil equivale comprometer-se com o enfrentamento de um grande desafio. 

Existem problemas estruturais graves: baixíssimos salários; ausência de prestígio social da 

profissão; problemas na infraestrutura básica das escolas (VASCONCELLOS, 2003). Não 

obstante estas condições estruturais bastante objetivas, a queda nesta armadilha paralisante do 

sociologismo fragiliza o exame da profissão de professor. Em outras palavras, ainda que 

consideremos as contradições evidentes da educação brasileira, existe espaço para a agência 

do indivíduo, no sentido de suas ações não se resumirem a determinações impostas pela 

realidade social. Nem a subjetividade do indivíduo e nem a realidade social determinam o 

ofício docente.  
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Sendo assim, a constituição do professor deve estabelecer uma relação dialética entre a 

subjetividade própria do indivíduo e o tempo social o qual ele está imerso.  

Nessa perspectiva, o saber dos professores parece estar assentado em 

transações constantes entre o que eles são (incluindo as emoções, a cognição, 

as expectativas, a história pessoal deles, etc) e o que fazem. O ser e o agir, 

ou melhor, o que Eu sou e o que Eu faço ao ensinar, devem ser vistos aqui 

não como dois polos separados, mas como resultados dinâmicos das próprias 

transações inseridas no processo de trabalho escolar. (TARDIF, 2012, p. 16) 

Ao escapar tanto do mentalismo quanto do sociologismo conseguimos tornar o 

professor um sujeito histórico, cuja ação acontece a partir dos processos que conformam sua 

identidade de profissão e do contexto histórico onde ele encontra-se inserido. Trazendo essa 

interpretação para a análise do currículo mínimo podemos realizar uma importante inferência: 

mesmo com a imposição de um currículo mínimo ainda verificamos diferentes ações (e 

ressignificações) por parte dos docentes. Por isso consideramos necessário elucidar o modo 

como eles se relacionam com este objeto. Quais são suas estratégias? Qual a relevância de sua 

formação? 

Sendo assim, para compreendermos nossa análise, precisamos antes de mais nada, 

examinar mais de perto o processo que confere ofício aos docentes: a formação dos 

professores. Nos dias atuais as pesquisas sobre educação tornaram imprescindível este esforço 

refletindo sobre ele a partir das práticas pedagógicas e docentes (NÓVOA, 2002); 

(QUEIROZ, 2012); (ZEICHNER, 2003). 

 

 

2.5.  A formação de professores no Brasil  

 

 

A preocupação do Estado com a formação de professor no Brasil inicia-se no século 

XIX, logo em seguida da independência do país. Este movimento nasce com a criação de 

Escolas Normais, com o objetivo de formar professores para as séries primárias. A iniciativa 

centrava-se nos conhecimentos ensinados aos alunos. O professor formado deveria apreender 

este conjunto de conhecimento para estar apto a ensinar.  Esta ação aparece historicamente de 

maneira muito localizada e incipiente. E, somente no fim do século (1890), a partir da reforma 
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nas escolas paulistas que o modelo de Escola Normal se estabeleceu no país. Neste momento, 

observamos pela primeira vez a criação de um padrão a ser seguido: aprofundamento dos 

conteúdos curriculares; proeminência da prática de ensino. Este movimento foi pioneiro na 

articulação entre a prática e a teoria. Porém o confronto entre a prática e teoria de ensino 

ganha fôlego, de fato, com a criação dos Institutos de Educação, por Anísio Teixeira no Rio 

de Janeiro e Fernando de Azevedo em São Paulo, em 1932 e 1933, respectivamente. 

A proposta dos Institutos de Educação consistia em trazer para a formação dos 

professores um conhecimento pertinente ao ofício do professor, na tentativa de conceder-lhe 

status científico. Ou seja, nestes espaços além de trabalhar os conteúdos a ser ensinados, o 

formando deveria conhecer disciplinas pertinentes a área da educação. Nos Institutos havia 

também escolas primárias e secundárias as quais funcionavam como “laboratórios” para as 

práticas de ensino. No entanto, a tentativa de espalhar esse modelo resultou numa redução da 

sua proposta num esquema conhecido como “3+1”. O aluno deveria fazer três anos de 

disciplinas específicas ao currículo escolar mais um ano de conhecimento pedagógico. Sobre 

esta base surgiram as primeiras licenciaturas e cursos de nível superior de pedagogia do país. 

Este desenho persistiu sem grandes alterações até a década de 70. A reforma no ensino 

proposta pela ditadura militar concedia ao ensino um caráter mais universalista e técnico 

(SAVIANI, 1999). Isto refletiu na formação de professores. O currículo compartimentalizado 

e a parte pedagógica descontextualizada indicam uma precarização na educação. Além disso, 

os cursos de pedagogia dedicavam-se a formar os técnicos educacionais: diretores, 

supervisores, orientadores. Com o fim do regime militar, os educadores mobilizam-se para 

instituir reformas na formação de professores. Contudo, a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) frustrou os educadores ansiosos por reformas estruturais. O que percebemos 

consiste na introdução de políticas neoliberais de formação flexível, caracterizando a 

formação do professor como aligeirada e de baixo custo (SAVIANI, 2011). 

O que este apanhado histórico da formação docente no Brasil nos indica? 

...ao longo dos últimos dois séculos, as sucessivas mudanças introduzidas no 

processo de formação docente revelam um quadro de descontinuidade, 

embora sem rupturas. A questão pedagógica, de início ausente, vai 

penetrando lentamente até ocupar posição central nos ensaios de reformas da 

década de 1930. Mas não encontrou, até hoje, um encaminhamento 

satisfatório. Ao fim e ao cabo, o que se revela permanente no decorrer dos 

seis períodos analisados é a precariedade das políticas formativas, cujas 

sucessivas mudanças não lograram estabelecer um padrão minimamente 



25 

 

 

consistente de preparação docente para fazer face aos problemas enfrentados 

pela educação escolar em nosso país. (SAVIANNI, 2009, p. 148) 

Primeiramente, a análise do processo histórico nos sugere intermitência na formação 

de professores. O quadro permaneceu instável, com diversas alterações as quais não 

trouxeram significativas mudanças. No geral, percebemos quase dois séculos de políticas 

precárias de formação docente. Por conseguinte, observamos um conflito constante na 

articulação entre o que deve ser ensinado, ou seja, o currículo. Saviani (2009) define dois 

modelos para a formação docente no Brasil: a) modelo dos conteúdos culturais-cognitivos; b) 

modelo pedagógico-didático. No primeiro, teríamos a predominância dos conteúdos a serem 

ensinados em sala de aula, os conteúdos específicos da disciplina. Já no outro modelo, a 

ênfase aparece nos conceitos pedagógicos e técnicas didáticas. Ainda de acordo com o autor, 

percebemos uma dicotomia entre esses dois modelos, como se eles fossem dois polos opostos. 

Eles apresentam-se para nós dissociados até mesmo nos cursos de Licenciatura. Nas 

Universidades, por exemplo, cursamos as disciplinas específicas em um departamento, e as 

disciplinas pedagógicas em outro10. 

Além desta problemática histórica, percebemos outro distanciamento na formação de 

professores de Sociologia: entre a teoria e a prática. Assim como os conhecimentos da 

disciplina se afastaram dos conhecimentos pedagógicos, os conhecimentos pedagógicos se 

distanciaram da realidade da escola. 

Na formação de professores, ensinam-se teorias sociológicas, docimológicas, 

psicológicas, didáticas, filosóficas, históricas, pedagógicas, etc., que foram 

concebidas, a maioria das vezes, sem nenhum tipo de relação com o ensino 

nem com as realidades cotidianas do ofício de professor. Além do mais, 

essas teorias são muitas vezes pregadas por professores que nunca colocaram 

os pés numa escola ou, o que é ainda pior, que não demonstram interesse 

pelas realidades escolares e pedagógicas, as quais consideram demasiado 

triviais ou demasiado técnicas. (TARDIF, 2012, p. 241)  

Num exame mais próximo e alarmante da realidade brasileira, Queiroz (2012) afirma: 

A dicotomia teoria e prática nos remetem a questões que precisam ser 

melhor investigadas. O abismo entre a parte específica e a parte pedagógica 

do currículo dos cursos de licenciatura representa problemas significativos 

nas práticas pedagógicas dos professores da escola básica. O problema do 

                                                
10 Em 2016, na Universidade Federal Fluminense (UFF) as disciplinas culturais-cognitivas do curso de 

Ciências Sociais estão ligadas ao Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) e às disciplinas pedagógicas-

didáticas aparecem vinculadas à Faculdade de Educação. Eles localizam-se em prédios diferentes e contam com 

professores distintos.  
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distanciamento entre a formação dos estudantes de licenciatura do cotidiano 

escolar revela problemas de dimensões bastante preocupantes.  

As contribuições dos dois autores elucidam o quadro de afastamento das disciplinas 

pedagógicas das licenciaturas do cotidiano da escola. Embora exista algumas iniciativas11 

cujo objetivo consiste em criar pontos de interligação entre escola e universidade, estas ainda 

permanecem bastante ameaçadas pela intermitência histórica das políticas governamentais de 

formação de professores (SAVIANNI, 2009). A distância entre sala de aula e formação de 

professor resulta, portanto, numa problemática constante. Em seguida, nos resta a pergunta: 

como esse profissional entra na escola? Considerando as lacunas em sua formação, qual o 

papel que o professor assume na Escola Básica? Essas questões nortearão as reflexões do 

próximo tópico. 

 

 

2.6. A superação da dicotomia entre cultura escolar e a prática reflexiva 

 

 

O currículo de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro provoca o docente a encarar 

questões multiculturais. E, como vimos, estas questões podem ser abordadas de maneiras 

distintas. Ademais, a análise da formação docente no Brasil indica a existência de um hiato 

entre a prática docente e a teoria ensinada nos cursos de formação. Não obstante estes 

obstáculos, o professor de Sociologia encontra ao adentrar na Escola Básica mais uma pedra 

no meio do caminho: a cultura escolar. 

A escola nasce como parte do grande projeto da Modernidade. Os homens a partir do 

desenvolvimento da razão, da inteligência trilhariam o caminho inexorável do progresso. A 

escola, neste sentido, adquiriria a função de difusora do conhecimento para a concretização da 

utopia moderna. De acordo com Candau e Moreira: 

...numerosos estudos e pesquisas têm evidenciado como essa perspectiva 

termina por veicular uma visão homogênea e padronizada dos conteúdos e 

                                                
11 Dentre estas iniciativas, destacamos o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID). No PIBID licenciandos iniciam-se na docência supervisionados por professores da Escola Básica, os 

quais compõem um grupo coordenador por um professor da Universidade.  
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dos sujeitos presentes no processo educacional, assumindo uma visão 

monocultural da educação e, particularmente, da cultura escolar. Essa nos 

parece ser uma problemática cada vez mais evidente. (CANDAU e 

MOREIRA, 2003, p. 160) 

Sendo assim, do ponto de vista da cultura escolar hegemônica não existe a 

possibilidade de resolução da problemática levantada sobre as tendências assimilacionistas e 

diferencialistas do multiculturalismo. Não há diálogo e nem reconhecimento. Neste ponto, a 

cultura escolar parece absorver uma característica da modernidade: a racionalidade indolente 

(SANTOS, 2007). O sociólogo Boaventura de Sousa Santos critica este aspecto moderno, 

pois esta razão preguiçosa costuma reduzir a multiplicidade da realidade em fragmentos, ou 

simulacros monoculturais. Essa tendência simplifica nosso tempo presente para ocultar a 

diversidade da experiência que nos rodeia. A Modernidade, segundo o autor, possui uma ânsia 

interminável pelo futuro conhecido. O pensamento racional indolente procura atingir seus 

objetivos futuros de maneira a viver o presente da forma mais econômica possível. Sousa 

Santos conclui que “a razão indolente, então, tem essa dupla característica: como razão 

metonímica, contrai, diminui o presente; como razão proléptica, expande infinitamente o 

futuro” (SANTOS, 2007). 

Com isso, observamos que o professor encontra a partir da cultura escolar um 

mecanismo de reprodução da indolência da razão moderna. Ao confrontar-se com a 

dificuldade da escola em lidar com a pluralidade e diversidade o professor transforma-se num 

daltônico cultural (CANDAU, 2014). Ele não percebe as diferentes “cores culturais”, e não 

enxerga alternativas para as relações estabelecidas com os alunos. Cabe ressaltar sobre a 

importância dos primeiros anos de magistério de um docente, já que os conhecimentos 

adquiridos nos anos inicias da profissão cristalizam-se e definem a identidade do professor 

(TARDIF, 2012). Além disso, pesquisas recentes mostram a dificuldade de aceitação das 

teorias pedagógicas produzidas pela ciência da educação por parte dos próprios professores 

(PIMENTA, 1997). A cultura escolar estabelecida recusa a mudança e deixa espaço para o 

sociologismo e o mentalismo. Ou está tudo entregue nas mãos da subjetividade docente ou o 

professor aparece como incapaz de realizar qualquer mudança haja vista as condições 

históricas e culturais da escola. 

Estamos diante de um dilema: a cultura escolar hegemônica conduz o professor à 

inércia, um imobilismo crônico entre a subjetividade docente e a determinação do contexto 

histórico. Por isso, Antônio Flávio Barbosa Moreira entende como necessário 

desenvolvimento de uma pedagogia da tradução. Nas palavras do autor: 
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Daí a necessidade, acrescento, de uma pedagogia da tradução, que melhor 

permita ao professor a proposição de atividades didáticas, a escolha de 

conhecimentos escolares, as interações com o estranho, a crítica de artefatos 

culturais, a conversão de elementos de uma cultura em outra. (MOREIRA, 

2005, p. 45-46) 

Em outras palavras o autor afirma o dilema posto é superado a partir da construção de 

uma pedagogia que possibilite o reconhecimento do lugar do outro, ou, em termos 

sociológicos, a desnaturalização do estranhamento. Este nos parece um caminho frutífero, 

desde que seja pautado em práticas reflexivas, como caracteriza Zeichner. O professor deve 

refletir na ação sobre a ação. Nas palavras do autor, “da perspectiva do professor, isso 

significa que o processo de compreensão e de melhoria de seu próprio ensino deve começar 

da reflexão sobre sua própria experiência” (ZEICHNER, 2003).  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste momento do trabalho estamos mostrando os caminhos percorridos pelo 

pesquisador coma finalidade de coletar e decodificar dados necessários à elucidação da 

questão levantada nesse estudo. 

Essa pesquisa é qualitativa, de cunho descritivo que objetiva responder ao seguinte 

questionamento: como o professor da Escola Básica observa a aplicabilidade do currículo 

mínimo de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro dentro das salas de aula? 

Para responder a esta pergunta projetada nessa investigação, objetivou-se: a) 

identificar as práticas pedagógicas do professor de Sociologia da Escola Básica do Estado do 

Rio de Janeiro e suas relações com o currículo mínimo de Sociologia; b) coletar depoimentos 

de professores de Sociologia Escolar a respeito da aplicabilidade do currículo mínimo da 

disciplina nas salas de aula da Escola Básica. 

Duas professoras da Escola Básica do Estado do Rio de Janeiro foram sujeitos nesta 

pesquisa. Para identificá-las ao longo do trabalho utilizaremos os nomes: Dete e Nit.  Elas 

encontram-se lotadas na Coordenadoria do Estado conhecida como Metro II, que abrange 

escolas nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Ambas são servidoras concursadas 

do Estado e licenciadas em Ciências Sociais. Dete formou-se em 2009, e iniciou no 

magistério no ano seguinte. Cabe ressaltar que no ano de início de atuação da Dete, o 

currículo mínimo não estava estabelecido, então, os primeiros anos dela na escola 

aconteceram com a Sociologia Escolar sem a centralização dos componentes curriculares pelo 

Estado.  Nit, por sua vez, concluiu sua licenciatura em 2014 e iniciou no magistério no 

mesmo ano. 

As duas professoras atuam em escolas distintas. Dete atua numa tradicional escola de 

Ensino Médio localizada num prédio histórico do centro de Niterói. Ela funciona nos três 

turnos. Segundo os dados do CENSO da educação de 2014, ela possui cerca de 2000 alunos 

no Ensino Médio Regular, além de 100 alunos na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos. Além de contar com 199 funcionários. A escola de atuação da professora Nit está 

localizada na região do Columbandê, na cidade de São Gonçalo. A escola funciona nos turnos 
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matutino e vespertino (de maneira integral), faz parte do programa dupla-escola12 do Estado, e 

possui somente turmas do Ensino Médio Regular. De acordo com o CENSO educacional de 

2014, a escola possui aproximadamente 320 alunos matriculados no Ensino Médio. Ademais, 

a escola possui 61 funcionários. As duas escolas possuem realidades distintas em localização, 

dimensão, e, por conseguinte, público alvo. Enquanto a primeira escola analisada goza de um 

status de escola tradicional da cidade e se encontra em sua região central, a outra escola 

localiza-se numa região mais afastada do centro da sua cidade e atende em sua maioria de 

alunos aos bairros no seu entorno. 

A fim de tornar os sujeitos investigados protagonistas neste trabalho o estudo seguirá o 

método qualitativo. Pois entendemos que a pesquisa qualitativa favorece o escrutínio dos 

discursos, signos e significados atribuídos aos objetos de pesquisa. Conforme afirma Minayo: 

... é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, 

das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que 

os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 

mesmos, sentem e pensam. [...] as abordagens qualitativas se conformam 

melhor a investigações de grupos e segmentos delimitados e focalizados, de 

histórias sociais sob a ótica dos atores, de relações e para análises de 

discursos e de documentos. (MINAYO, 2010, p. 57) 

Para melhor organização do estudo, elaboramos um planejamento de entrada no 

campo de investigação sob a supervisão do orientador deste trabalho. A seguir apresentamos a 

entrada no campo de pesquisa. 

QUESTÃO PROBLEMA 

 

Como o professor de Sociologia da Escola Básica observa a aplicabilidade do Currículo 

Mínimo de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro dentro das salas de aula? 

 

EIXO DE PESQUISA OBJETIVOS ESPECÍFCOS 

Professor de Sociologia Escolar 1 – Identificar o perfil, a formação, a 

preparação, a identidade e a experiência do 

professor de Sociologia da Escola Básica do 

Estado do Rio de Janeiro 

2 – Caracterizar o professor de Sociologia da 

Escola Básica do Estado do Rio de Janeiro 

                                                
12 O Programa Dupla Escola tem como objetivo transformar a unidade escolar convencional em um 

espaço de oportunidade para o aluno, onde ele entenda que o investimento nos estudos é importante para o seu 

futuro. Dupla Escola significa duas vezes escola: jornada dupla [...]Algumas das unidades que ofertam cursos de 

formação profissional, contam com parceiros da iniciativa privada.  Fonte: 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1149929 Acesso em 29/03/2016 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1149929
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Currículo mínimo de Sociologia Escolar no 

Estado do Rio de Janeiro 

1 – Identificar a relação do professor de 

Sociologia Escolar do Estado do Rio de 

Janeiro com o Currículo mínimo do mesmo 

Estado 

2 – Descrever as observações do professor de 

Sociologia Escolar do Estado do Rio de 

Janeiro no que tange a aplicabilidade do 

currículo mínimo de Sociologia do Estado do 

Rio de Janeiro nas salas de aula do Ensino 

Médio 

Escolas Básicas no Estado do Rio de Janeiro 1 – Identificar o perfil da Escola Básica do 

Estado do Rio de Janeiro 

2 – Descrever como atuam as escolas básicas 

do estado do Rio de Janeiro observadas nessa 

pesquisa 

Currículo mínimo de Sociologia Escolar do 

Estado do Rio de Janeiro e práticas 

propositivas em sala de aula 

1 – Identificar aplicabilidades do currículo 

mínimo de Sociologia Escolar do Estado do 

Rio de Janeiro nas aulas de Sociologia do 

Ensino Médio 

2 – Caracterizar as relações, observadas pelo 

professor de sociologia da escola básica, 

entre o currículo mínimo de Sociologia do 

Estado do Rio de Janeiro e as práticas 

propositivas dos professores de Sociologia 

Escolar dentro das salas de aula. 
TABELA 2 - Quadro de Entrada no Campo: Planejamento da Empiria do Estudo  

 

A partir do método qualitativo e deste planejamento objetivamos responder as 

questões levantadas pelo problema de pesquisa, concedendo aos professores entrevistados um 

papel central nos resultados do trabalho.  
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

4.1. O professor de Sociologia Escolar  

 

 

Para começarmos a pensar a aplicabilidade do currículo mínimo de Sociologia Escolar 

do Estado do Rio de Janeiro precisamos caracterizar e identificar quem é o nosso professor, 

pois ele ocupa uma posição fundamental em nossa questão: ele que vai intermediar a relação 

entre o conteúdo e o aluno. Neste sentido, observar a trajetória de formação e construção de 

identidade de cada uma das professoras entrevistadas amplia nossas possibilidades de análise.  

Dete é professora do Estado desde 2010, e além do Ensino Médio Regular, ela atuou 

com a Educação de Jovens e Adultos. Nit assumiu a carreira de professora da escola básica 

desde 2014, atuando com o Ensino Médio Regular e com a Nova Educação de Jovens e 

Adultos. A escolha da carreira segue um percurso peculiar para nossas duas entrevistadas: 

identificação com a área das Ciências Humanas; contato com a Sociologia fora da Escola 

Básica. Estes dois fatores ligam as opções de trilhar o caminho das Ciências Sociais. E o que 

podemos perceber? Além de podermos inferir a identificação com o campo das Ciências 

Humanas - e não estritamente a disciplina de Sociologia Escolar – como uma característica do 

professor de Sociologia da Escola Básica, verificamos que na raiz de sua escolha pela 

profissão encontramos a valorização de conhecimentos que estão de longe dos muros da 

escola. A história da vida escolar desses professores é, neste sentido, marcada pelas ausências 

no currículo; na origem da escolha da profissão há o reconhecimento de uma ecologia de 

saberes (SANTOS, 2007). Lembramos que a exigência da Sociologia no Ensino Médio é 

ainda recente, e por isso, mostra-se comum o fato da grande maioria dos professores de 

Sociologia Escolar da Escola Básica não conhecerem a disciplina a partir de sua formação 

básica. Este fato incide diretamente na construção do saber desse docente, já que a história de 

vida escolar influencia o saber profissional dos professores. Como nos demonstra Tardif: 

Os professores são trabalhadores que foram mergulhados em seu espaço de 

trabalho durante aproximadamente 16 anos (em torno de 15.000 horas), 

antes mesmo de começarem a trabalhar. Essa imersão se manifesta através 

de toda uma bagagem de conhecimentos anteriores, de crenças, de 
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representações e de certezas sobre a prática docente. (TARDIF, 2012, p. 

261) 

Falta, portanto, a maioria dos professores de Sociologia da Escola Básica a construção 

dessa bagagem de referência. Como é uma aula de Sociologia no Ensino Médio? Sem o 

referencial do que significa ser um aluno da disciplina durante sua juventude, os professores 

só podem responder a esta pergunta do ponto de vista deles próprios. A ausência dessas 

crenças, representações e certezas sobre a prática docente indica outra característica dos 

professores investigados: o exercício de reflexão sobre sua própria prática docente envolve 

necessariamente um exercício de alteridade. E é a partir deste ponto que nossos professores 

entrevistados articulam a experiência vivida no dia a dia. 

 “Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ele ensina”, esta frase da 

Cora Coralina define para Dete o que ela entende por refletir sobre sua prática. Ambas as 

professoras reconhecem os múltiplos desafios de cada turma, e das possibilidades que isto 

abre para o crescimento do saber pertinente a profissão. Cabe ressaltar que durante as 

entrevistas, observamos que a reflexão da ação do docente é intermediada pelos conceitos 

construídos pela formação específica, ou seja, os conhecimentos de Ciências Sociais 

trabalhados no decorrer do processo de formação conduzem suas ações reflexivas. Sendo 

assim, existe uma subjetividade do conhecimento docente, formado a partir da vivência das 

experiências oferecidas pela escola básica em síntese com os conhecimentos da formação 

específica. E é neste exercício prático que se verifica a construção da identidade deste 

docente.  

Para continuar a análise a partir do ponto de construção de identidade de professor, 

precisamos voltar um pouco para a formação das nossas entrevistadas. Ambas as professoras 

graduaram-se no bacharel e na licenciatura em Ciências Sociais na mesma Universidade. No 

entanto, Dete concluiu seu curso de Licenciatura antes da obrigatoriedade do ensino de 

Sociologia nas escolas públicas, o que segundo ela desprestigiava o curso e não possibilitava 

o desenvolvimento dos saberes necessários à prática docente. A relação da sua formação com 

a escola mostrava-se distante repetindo a dicotomia existente na formação de professores no 

Brasil já apontada pela teoria (SAVIANNI, 2009) (QUEIROZ, 2012) (GIROUX, 1997). Por 

outro lado, Nit concluiu sua Licenciatura em 2014, 4 anos após a entrada em vigência da Lei 

exigia a Sociologia durante todo o Ensino Médio. Durante sua formação, Nit ingressou num 

Programa de Iniciação à Docência (Pibid) da Universidade onde ela obteve contato direto com 

o chão da escola e começou a conformar sua identidade como professora. Sobre o ingresso no 
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programa de iniciação à docência (Pibid), ela afirma “que te faz sentir mais de perto as rotinas 

da escola, você não está como expectador das questões, você vive aquilo de forma mais ativa, 

o que ajuda a criarmos a identidade de professor". Ou seja, conforme podemos perceber a 

conformação da identidade de professor possui um sentido estritamente prático, construído na 

medida em que o docente (ou aluno de licenciatura) se envolve com as questões da escola. As 

entrevistas sugerem uma aproximação entre o engajamento do professor e a construção de sua 

identidade. 

Deste modo, as entrevistas nos indicam que os professores de Sociologia da escola 

básica do Estado do Rio de Janeiro possuem como característica uma identificação construída 

através da história de vida escolar com a área de humanas, porém o primeiro contato com a 

disciplina aconteceu fora dos muros da escola. Este fato demonstra especificidade dos 

professores investigados: eles nunca foram alunos de ensino médio da disciplina. O que nos 

conduz a afirmação de que para o professor refletir sobre sua prática ele deve realizar um 

exercício de alteridade que os posiciona na pele do aluno. Outro importante ponto que 

apareceu nas entrevistas consiste na construção da identidade docente a partir da experiência 

prática, da intensificação do contato com o dia a dia da escola. A partir disso, podemos inferir 

que a os professores de Sociologia constroem sua identificação com o ofício na medida em 

que se engajam nas questões pertinentes da escola, utilizando os conceitos construídos na 

formação específica para articular e compreender a realidade que envolve o cotidiano escolar. 

Neste sentido, a identidade de cientista social se confunde com a de docente.  

 

 

4.2. O paradoxo do currículo mínimo 

 

 

Agora que caracterizamos o nosso sujeito precisamos nos concentrar em nosso objeto 

de análise: o currículo mínimo de Sociologia Escolar do Estado do Rio de Janeiro. Como os 

professores enxergam e se relacionam com ele? Esta pergunta merece nossa atenção na 

medida em que a investigação da aplicabilidade do currículo tangencia a concepção de 

currículo dos próprios professores. 
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Dada diferença encontrada na formação das duas professoras, o contato inicial com o 

currículo aconteceu de diferentes maneiras. Enquanto Dete conheceu o currículo na própria 

escola, Nit, com sua formação mais próxima da escola básica, conheceu a existência do 

currículo ainda na licenciatura. Porém, nas duas entrevistas percebemos a concepção de 

currículo como um objeto dinâmico construído a partir do dia-a-dia de sala de aula. 

Verificamos o afastamento da visão prescritiva do currículo, ou da imagem de um 

instrumento estritamente técnico. O que isto nos indica? Por que os professores de Sociologia 

Escolar encaram o currículo de maneira dinâmica, como um objeto elaborado na síntese do 

conhecimento a ser ensinado com a realidade escolar? As entrevistas indicam uma afinidade 

dos conhecimentos e técnicas apreendidos das Ciências Sociais. Por exemplo, a crítica ao 

evolucionismo de Franz Boas, e, por conseguinte, a criação do conceito de relativização 

aproximam-se da relação que os professores desenvolvem com o currículo mínimo. Sobre o 

método de Franz Boas o antropólogo afirma: 

Reconhecemos que o indivíduo só pode ser compreendido como parte da 

sociedade à qual pertence, e que a sociedade só pode ser compreendida com 

base nas inter-relações dos indivíduos seus constituintes. (BOAS, 2005, p. 

53) 

Esta interpretação parece ilustrar as relações que os professores desenvolvem com o 

currículo. Ainda que as entrevistas admitam lacunas na formação quanto à conceitualização 

de currículo, os professores de Sociologia adquirem um conjunto de conhecimentos das 

Ciências Sociais que oferecem as ferramentas necessárias para que o currículo seja encarado 

de forma relativa. O exercício de relativização faz parte do ofício do cientista social, e o 

entendimento do currículo segue esse método adquirido na formação. Abaixo transcrevemos o 

discurso de uma das entrevistadas: 

“Currículo pra mim é o conjunto dos conteúdos pertinentes a uma disciplina 

ou área do conhecimento que de acordo com as necessidades e realidades 

dos estudantes são esquematizados de acordo com o tempo disponível para 

aplica-los, são escolhidos como conhecimento mínimo que deve ser 

instrumentalizado”. Depoimento de Nit. 

Esse discurso traz consigo implícito o reconhecimento dinâmico do currículo, e ilustra 

as relações que os professores de sociologia da escola básica desenvolvem com este objeto. 

As entrevistas trouxeram uma outra relação estabelecida com o currículo: método de 

organização. A história narrada por Dete demonstra este fato. Ela conta que iniciou no 

magistério estadual quando a política de centralização curricular não estava vigente. Segundo 
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seu depoimento, ela conseguia estruturar as aulas a partir de um livro, o qual ela utilizava 

devido a indicação de um amigo que era professor a mais tempo. Quando a política de 

currículo mínimo foi implantada em 2012, ela considerou um avanço pois agora os 

professores de Sociologia possuíam uma referência, um ponto de partida. Lembremos mais 

uma vez da lacuna na história de vida escolar destes docentes, já que durante o período de 

escola básica deles eles não tiveram contato com a disciplina. 

Durante a entrevista também notamos outro tópico fundamental: o tempo. Esta parece 

ser uma questão capital nas observações dos professores sobre a política curricular adotada 

pelo Estado do Rio de Janeiro. Na concepção dos professores o currículo aborda temas 

relevantes para a realização dos objetivos traçados pelas OCEM para a Sociologia no Ensino 

Médio. Em outras palavras, ele provoca discursões e debates os quais possibilitam o aluno 

desnaturalizar e estranhar o mundo. No entanto, a carga horária da disciplina não consegue 

cumprir de maneira exitosa os temas trazidos pelo currículo. No Rio de Janeiro a disciplina de 

Sociologia possui no 1º e 2º ano do Ensino Médio a carga horária semanal de 1 (um) tempo de 

50 (cinquenta) minutos. Isto nas entrevistas aparece como uma condição impeditiva de 

realização daquilo que o próprio currículo propõe. Auto sabotagem da política curricular 

estatal. Apesar desse paradoxo, bom currículo mas estruturalmente inviabilizado, a 

investigação indica que os professores de Sociologia utilizam o currículo como um método de 

organização dos temas em sala de aula. Em termos de qualidade, a aplicabilidade do currículo 

é recomendada, porém nos termos da viabilidade de execução, o currículo mínimo assume a 

forma de currículo máximo. 

 

 

4.3. Onde tudo acontece: reflexão sobre as escolas básicas  

 

 

Nos primeiros tópicos definimos nosso sujeito e objeto. Agora procuraremos refletir 

diretamente sobre a Escola, o espaço onde sujeito e objeto se encontram. Inicialmente 

tentaremos traçar um perfil da escola e ao mesmo tempo trazer a realidade observada a partir 

das entrevistas da atuação da Escola Básica com relação ao currículo mínimo do Estado. 



37 

 

 

A escola onde Dete leciona goza de um status de escola de referência em Ensino 

Médio. Localizada num prédio tradicional da área central do município de Niterói, ela é 

definida como uma “escola de passagem”. Significa que esta escola não atende a um bairro 

específico, e sim a região como um todo. Dete relata que ela tem alunos de diferentes locais 

da cidade, e de diferentes municípios. Isso confere uma variedade e pluralidade de culturas 

dentro da sala de aula. Não é possível caracterizar, por isso, um perfil homogêneo de aluno. 

A escola onde Nit trabalha participa do programa dupla escola do Estado. Este 

programa é uma parceria público privada, e concede jornada dupla (integral) ao aluno da 

escola, onde ele faz o Ensino Médio mais um curso técnico. O estabelecimento é localizado 

numa região afastada do centro do município de São Gonçalo, e pode ser considerada uma 

“escola de bairro”. Este conceito significa dizer que a escola atende em sua maioria aos 

alunos da comunidade no entorno da escola. O ingresso na escola acontece por intermédio de 

um processo seletivo com exames aplicados em duas fases: 1ª fase com português e 

matemática; 2ª fase redação. O acesso restrito à escola acaba por definir o perfil dos alunos 

como estudantes que já estão acostumados ao habitus do sistema escolar, ainda que este fato 

não se contraponha a pluralidade cultural presente em sala de aula. 

Podemos observar que as escolas possuem características distintas. Enquanto uma 

carrega consigo o status de escola de referência, a outra aparece no cerne da política de 

investimento em educação do Estado (o programa dupla escola). Logo examinamos o que 

Apple indica como uma ação corriqueira dos estados quando objetivam mostrar resultados em 

educação: controle da política curricular (APPLE, 2002). Na menina dos olhos do Estado do 

Rio de Janeiro o currículo mínimo é cobrado de maneira incisiva, pois as avaliações dos 

professores são unificadas e elaboradas por entes externos de modo a seguir estritamente a 

ordem do currículo mínimo. O foco é o cumprimento prescritivo das orientações curriculares 

estaduais. O corpo dirigente da escola funciona, deste modo, como supervisores estatais 

(PEREIRA e OLIVEIRA, 2014). Dete aponta que na escola onde leciona o currículo mínimo 

não é cobrado incisivamente, pois existe um “grupo de professores com capital cultural 

avançado que se posiciona em busca de autonomia de sua prática”. Percebemos neste sentido 

um movimento de avanço da política estatal de busca da qualidade em educação, que busca 

controlar e fazer cumprir estritamente o currículo mínimo; e por outro lado, a constituição de 

um corpo docente que resiste e se articula para garantir a autonomia sem ala de aula. 
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Ao ponderarmos estes fatos identificamos que a intensificação da política estatal 

privilegia o estabelecimento da cultura escolar hegemônica, ou seja, daquela que ignora a 

pluralidade de cultura caracterizando as ações da escola a partir de um daltonismo cultural. 

Para superar este paradigma, resta aos professores o engajamento numa prática reflexiva 

(ZEICHNER, 2003) que exerce e valoriza a alteridade. Diante do investigado, podemos 

inferir que o engajamento do professor é o ponto de partida para a contraposição da cultura 

escolar hegemônica. 

 

  

4.4. A sala de aula encontra o Currículo Mínimo  

 

 

Os três elementos analisados nos concedem uma visão contextual da aplicabilidade do 

currículo mínimo de Sociologia Escolar do Estado do Rio de Janeiro. Resta-nos examinar 

mais proximamente a prática desses professores, como eles operam este artefato e 

materializam-no no dia-a-dia da sala de aula. E, inicialmente, consideramos que observar a 

construção do currículo mínimo na rotina da escola atravessa necessariamente a identificação 

de como ele é trabalhado, ou, que proposições pedagógicas podem ser percebidas no exercício 

da profissão docente. 

Considerando as entrevistas, o primeiro desafio que se coloca diante dos professores 

de Sociologia da Escola Básica consiste na diferenciação entre o conhecimento científico e o 

conhecimento escolar (LOPES, 2007). Essa tarefa prática implica na transposição dos 

conteúdos adquiridos na formação específica para o Ensino Médio. O currículo mínimo 

sugere a discussão de diversos autores tal qual percebemos nos cursos superiores de Ciências 

Sociais (ou Sociologia), cabe aos professores realizarem o recorte à escola básica. É 

importante lembrarmos mais uma vez da ausência da ausência da Sociologia na história de 

vida escolar dos docentes (TARDIF, 2012) e da intermitência histórica da disciplina nos 

currículos oficiais, por isso o primeiro obstáculo que aparece para a aplicabilidade do 

currículo mínimo na escola básica consiste na transposição didática de seus conteúdos, em 

outras palavras, na transformação da Sociologia como disciplina acadêmica em Sociologia 

escolar. Isto, evidentemente, não implica em total ignorância do conteúdo da escola com o 
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conteúdo científico. É papel da escola a socialização deste conhecimento. Não obstante esta 

função, faz-se necessário pensarmos na construção de uma epistemologia específica ao 

conhecimento escolar que se articula num movimento ininterrupto com o conhecimento 

científico. Como recomenda Lopes: 

Por isso entendo serem necessários processos de transformação que atinjam 

não apenas o conhecimento escolar em ciências, mas também as práticas 

curriculares e científicas. (LOPES, 2007, p. 202) 

Nas entrevistas percebemos que a organização dos conteúdos da disciplina escolar 

acontece de maneira temática, na tentativa de aglutinar os conceitos sociológicos em uma 

realidade mais próxima dos alunos. O debate não se concentra na discussão entre autores e 

sim no debate superficial entre as diferentes interpretações sobre o determinado tema. Ao 

discutir o tema “trabalho”, por exemplo, considera-se os estudos de Karl Marx e de Emile 

Durkheim. E sem citar insistentemente os autores, trabalha-se as diferentes interpretações do 

fenômeno em questão. Sendo assim, a aplicação do currículo mínimo sugere uma caminhada 

sempre no limiar entre uma visão cientificista e uma perspectiva de disciplina escolar. 

Outra trajetória avistada pela aplicação do currículo mínimo de Sociologia Escolar 

aparece nos temas multiculturais. A centralização curricular considerou obrigatório aos alunos 

do Ensino Médio temas como racismo, machismo, sexualidade. Isto abre as possibilidades 

para que as culturas subalternas e marginalizadas superem o silenciamento da cultura 

hegemônica. No entanto, como nos adverte Candau, isto não necessariamente implica num 

avanço na direção do questionamento das diferenças e desigualdades sociais, e da valorização 

da pluralidade cultural  (CANDAU, 2014). Apesar disso, as entrevistas indicaram que o 

movimento de desnaturalização e estranhamento provocado pelo contato com o conhecimento 

sociológico conduz os alunos a refletirem a partir de um ponto de vista que não é o deles, ou 

seja superar a visão daltônica cultural da cultura escolar. Abaixo transcrevemos um trecho da 

entrevista sobre o multiculturalismo no currículo mínimo: 

“É a parte que mais gosto de trabalhar, gosto muito de trabalhar com a 

alteridade, de se colocar no lugar do outro. Existem vários vídeos que fazem 

essa relação de inversão de papéis. Eu acredito que a melhor forma de 

entender o tipo de opressão, ou de exercitar a empatia do ser humano é se 

colocar no lugar do outro”.  Depoimento de Dete. 

Mais uma vez notamos que ao aplicar o currículo mínimo, o ofício docente se 

confunde com o ofício do cientista social, pois para adentrar nos temas multiculturais, os 
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professores de Sociologia utilizam como base os conceitos chaves das Ciências Sociais, como 

o exercício de relativização. Existe explícita uma afinidade com a pedagogia da tradução 

(MOREIRA, 2005). Deste modo, a aplicação do currículo mínimo sugere que ele está ligado 

não somente ao conteúdo específico da formação em Ciências Sociais, mas também as 

práticas do ofício do cientista social.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho procuramos, a partir das observações de professores da escola básica do 

Estado do Rio de Janeiro, pesquisar a aplicabilidade do currículo mínimo de Sociologia. 

Durante toda nossos estágios e experiência com projetos de iniciação à docência, entramos em 

contato com diversas práticas e formas de encarar o conteúdo da Sociologia Escolar. Por isso 

nos pareceu valiosa a tentativa de mapear e caracterizar as ações e relações desenvolvidas na 

medida em que os docentes empreendem o esforço de aplicar o currículo mínimo. De fato, 

sabemos que nosso recorte epistemológico não encerra a questão sobre as concepções acerca 

do currículo dos sujeitos encontrados na Escola Básica. Investigações posteriores podem 

apontar novos caminhos, novas possibilidades. No entanto, nos coube aqui a refletir sobre 

ponto de vista dos professores, de onde pretendemos escutar as vozes trazidas pelo currículo. 

A partir da compreensão construída do que é currículo e da análise do processo de 

formação docente, conseguimos partir para o exame mais de perto das relações que o 

currículo de Sociologia Escolar do Estado do Rio de Janeiro estabelece dentro da escola 

básica. Para que pudéssemos compreender os resultados elencamos 4 eixos: a) o professor; b) 

o currículo mínimo; c) a escola básica; d) as relações da sala de aula com o currículo mínimo. 

As entrevistas sugerem a importância do engajamento na prática para a formação da 

identidade docente (PIMENTA, 1997) e que a ausência da Sociologia Escolar na história de 

vida escolar dos docentes permite posiciona na raiz da escolha pela carreira a consideração de 

uma ecologia de saberes (SANTOS, 2007). Acompanhamos também a concepção paradoxal 

do currículo: ao mesmo tempo que ele é reconhecido como detentor de saberes importantes 

para o cumprimento do objetivo da Sociologia no Ensino Médio, ele é estruturalmente 

inviável haja vista o pouco tempo concedido pela organização curricular do Estado. O 

currículo mínimo é máximo.  

Voltando nosso olhar para as características da escola básica, a intensificação da 

política de centralização curricular sugere afinidades com daltonismo cultural peculiar à 

cultura escolar. Porém, o contraponto desta perspectiva surge a partir do engajamento 

reflexivo dos próprios docentes. Na sala de aula observamos que a aplicabilidade do currículo 

mínimo acontece com a articulação por parte dos professores do ofício peculiar ao cientista 

social ao ofício docente. O exercício da alteridade e de relativização tão pertinentes às 
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tradições da Antropologia e Sociologia oferecem elementos para que os professores realizem 

uma pedagogia da tradução (MOREIRA, 2005). 

Em suma, procuramos contribuir para o debate em torno da aplicabilidade do currículo 

mínimo de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro. Entendemos que mapear as práticas e 

concepções construídos pelos docentes na aplicação do currículo oficial do estado, colabora 

com o desenvolvimento da disciplina. Evidentemente, reconhecemos que o debate não se 

esgota aqui. Cabe a teoria conceder voz aos alunos, à comunidade, aos gestores. Pois, o 

exame das vozes oriundas do currículo parecem ampliar nossos horizontes acerca da inserção 

da Sociologia no âmbito escolar. 
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ANEXO I – O currículo mínimo de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro 
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