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“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”

– Paulo Freire
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RESUMO

O trabalho tem como objetivo analisar a atual conjuntura da disciplina Sociologia no

Ensino Médio no estado do Rio de Janeiro. A partir da reflexão da trajetória intermitente

da Sociologia na escola básica no Brasil, visa-se investigar as diretrizes seguidas pela

Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC-RJ), através de análise documental – leis,

regulamentos estaduais e federais e de pareceres do Ministério da Educação. A intenção

da pesquisa é contribuir com o debate sobre o ensino de Sociologia nas escolas públicas

do  Rio  de  Janeiro  e  mais  alguns  eixos  que  também  fazem  parte  da  temática:

regulamentação, currículo, carga horária, formação de professores e política educacional

da SEEDUC-RJ.

Palavras-chave: Sociologia; Ensino Médio; Política Educacional.
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ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the current conjuncture of Sociology in high school

in  the  state  of  Rio  de  Janeiro.  From the  reflection  of  the  intermittent  trajectory of

Sociology in the basic school in Brazil, the aim is to investigate the guidelines followed

by the State Secretariat of Education (SEEDUC-RJ), through documentary analysis –

laws, state and federal regulations and Ministry opinions Of Education. The intention of

the research is to contribute to the debate about the teaching of Sociology in public

schools  in  Rio  de  Janeiro  and  a  few  other  axes  that  are  also  part  of  the  theme:

regulation, curriculum, workload, teacher training and educational policy of SEEDUC-

RJ. 

Keywords: Sociology; High School; Educational Politics.
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1 – INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem como objetivo apresentar a atual conjuntura que concerne à

Sociologia como disciplina no Ensino Médio no estado do Rio de Janeiro. Revisitando a

trajetória  da  disciplina  no  Brasil,  percebemos  que  eventos  históricos  do  país  –

proclamação da república, ditadura militar, reabertura democrática – contribuíram para

a ausência ou a permanência da Sociologia na escola básica, entretanto, sempre houve

luta para que a Sociologia não fosse excluída das escolas de modo definitivo.

É  sabido  que  a  Sociologia  no  Ensino  Médio  deve  trabalhar  com  a

desnaturalização das explicações dos fenômenos sociais, logo, a disciplina deve levar os

estudantes a questionamentos de ordem política e social. Dessa forma, é uma disciplina

que vive em constante mira de ataques que visam sua exclusão, pois não é interessante

para a classe dominante – isto é, a classe social que controla o país em seu processo

econômico e político –,  que a classe trabalhadora,  a que frequenta escolas públicas,

tenha acesso a conceitos que a leve a pensar de maneira autônoma e crítica.

 Logo, a partir de um breve histórico contextualizando a trajetória da Sociologia,

podemos analisar a atual situação da Sociologia no Ensino Médio, a partir de algumas

questões:  As  diretrizes  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  Rio  de  Janeiro

(SEEDUC),  referentes  à  Sociologia,  estão  em conformidade  com as  orientações  do

Conselho Nacional de Educação? As diretrizes da SEEDUC cooperam no processo de

legitimação da Sociologia no Ensino Médio?

Outro ponto que será abordado nesse trabalho é a divergência entre as políticas

da Secretaria de Estado de Educação, com seus planos de cunho meritocrático, e as

diretrizes gerais  da Sociologia,  que combate esse discurso.  Logo, existe um conflito

entre a Secretaria e a Sociologia atualmente, e cabe analisar: as orientações da SEEDUC

reforçam ou enfraquecem a proposta pedagógica da Sociologia no espaço escolar?

9



2 – BREVE HISTÓRICO DA SOCIOLOGIA NA ESCOLA BÁSICA NO BRASIL

A trajetória  da  Sociologia  no  âmbito  escolar  nacional  é  marcada,  desde  a

primeira vez que foi incluída no espaço escolar, por momentos em que esteve presente,

e  em  outros,  não.  Essa  jornada  intermitente  da  disciplina  pode  ser  explicada  pela

prioridade de cada governo, o que refletia na educação. Registram-se iniciativas para a

inclusão da Sociologia na escola secundária  desde o final  do século XIX, com Rui

Barbosa, nos debates sobre a reforma de ensino em 1870, propondo a substituição da

disciplina Direito Natural pela Sociologia. A trajetória histórica da disciplina pode ser

dividida em períodos, como sugere Florêncio (2007): período de institucionalização da

disciplina no ensino secundário (1891-1941), período de alijamento da Sociologia como

disciplina  obrigatória  (1941-1981),  período  do  retorno  gradativo  da  Sociologia  no

ensino médio, que começa em 1982 até o período atual, marcado por vitórias e derrotas. 

No período da institucionalização ocorre, pela primeira vez no Brasil, a proposta

da  inclusão  da  disciplina  na  escola  secundária,  em  1891,  na  Reforma  Benjamim

Constant. Nesse período, com o ideal republicano e a necessidade de disseminar no país

uma nova ideia de nação, a Sociologia era bem-vinda tanto na formação dos estudantes

secundaristas  quanto  na formação de  advogados,  médicos,  engenheiros,  arquitetos  e

professores.  Os  responsáveis  que  formulavam  os  projetos  pedagógicos  nacionais,

acreditavam na contribuição da Sociologia no aprimoramento do seu pensamento crítico

e no desenvolvimento das capacidades de interpretar e intervir na sua realidade. Porém,

a proposta de Benjamim Constant não foi adiante, pois ele foi afastado do Ministério.

Em  1925,  com  a  Reforma  Rocha  Vaz,  a  disciplina  volta  a  fazer  parte  do  ensino

secundário brasileiro.

Foi  em  1941,  com  a  Reforma  Capanema,  que  a  Sociologia  perdeu  a

obrigatoriedade no ensino secundário, com exceção do curso normal. Há a hipótese que,

nessa  época,  a  Sociologia  ainda  era  vista  como  uma  ciência  que  não  havia  sido

desenvolvida completamente no Brasil. Logo, seria mais proveitoso estar presente, no
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currículo  do  ensino  secundário,  ciências  que  já  possuíssem  conceitos  e  métodos

consagrados, segundo Azevedo (1955). Porém, nesse período, intelectuais trabalhavam

pela  reinserção  da  disciplina  nas  escolas.  No  simpósio  O  ensino  de  Sociologia  e

Etnologia, que ocorreu em 1949, Antônio Cândido defendeu o retorno da disciplina, e

em  1955,  no  Congresso  Nacional  de  Sociologia,  Florestan  Fernandes  discutiu  as

possibilidades da Sociologia no ensino médio. 

Com a  reabertura  democrática,  a  luta  pela  Sociologia  e  Filosofia  no  ensino

médio volta de forma intensa. Em 1982, foi implementada a Lei Federal 7.044, que

tinha em vista a inclusão da Sociologia e da Filosofia como disciplinas optativas nas

grades  curriculares  do  nível  médio.  Em  1986,  alguns  princípios  do  2º  grau  foram

reformulados, devido a uma resolução do Conselho Federal de Educação, e com ela, a

possibilidade da realização de dois cursos distintos de nível médio foi estabelecida: o de

formação geral e o profissionalizante. Com isso, na formação geral, era recomendado

que a Filosofia fizesse parte do núcleo comum; a Sociologia não era citada, entretanto,

ela poderia ser incluída na parte diversificada do currículo, bastava a escola querer a

inclusão da disciplina. Alguns estados se movimentaram para que a Sociologia fosse

incluída, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito

Federal, Pernambuco e Pará (FLORÊNCIO, 2007). 

No final  dos  anos 1990,  a  luta  continuava pela  implantação de uma lei  que

tornasse a  Sociologia obrigatória  no ensino médio no âmbito nacional.  Em 1997,  o

deputado federal Padre Roque Zimmermann apresentou o PL 3.178, um projeto que

buscava  a  reintrodução  obrigatória  da  Sociologia  e  da  Filosofia  no  Ensino  Médio

(AZEVEDO, 2014). Enquanto esteve em discussão no Plenário do Senado, houve um

rico debate acerca do papel da disciplina Sociologia e sua atuação no âmbito escolar.

Foram vários os argumentos favoráveis apresentados: a Sociologia como ferramenta

para colaborar com o desenvolvimento de um bom cidadão, para que este possa exercer

plena e adequadamente a cidadania; a importância de uma formação crítica, para tornar

o  aluno capaz  de  analisar  a  sua  realidade  social  e  também possa  refletir  sobre  seu

próprio papel na sociedade a qual está inserido. Também foi argumentado que o ensino
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da Sociologia abre caminho para que o aluno perceba que ele é um agente apto para

transformações sociais; ainda, foi salientado o valor que a disciplina fornece ao aluno

quando este for acessar o mundo do trabalho. 

Por  fim,  coube  ao  Presidente  da  República,  na  época  Fernando  Henrique

Cardoso, a decisão final, e em 2001, o projeto foi vetado por ele. Os argumentos que

levaram ao veto do projeto, que alteraria a Lei Nº 9.394/96, foi que não era necessário

que a Sociologia e a Filosofia tornassem-se obrigatórias em todo o território brasileiro,

visto que a Constituição Federal garante que os Estados são livres para decidirem o

currículo escolar, de acordo com as especificidades regionais; outra razão abordada no

veto,  se  o  projeto  fosse  aprovado,  é  que  não  haveria  profissionais  suficientes  para

atender à demanda.

Em 2  de  junho  de  2008,  foi  aprovada  a  lei  11.684,  a  partir  do  Parecer  Nº

38/2006, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, tornando a

Sociologia e Filosofia em disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio

em todas  as  escolas  brasileiras,  públicas  e  privadas.  Nessa  alteração,  a  lei  de 2008

também revoga o inciso III do  § 1º do art. 36 que dizia que o educando no final do

Ensino  Médio deveria  demonstrar  “domínio  dos  conhecimentos  de  Filosofia  e

Sociologia necessários ao exercício da cidadania”. 

Era  imprescindível  que  ocorresse  a  revogação  desse  inciso,  pois  ele  dava

margem à interpretação de que os conhecimentos relacionados à Filosofia e Sociologia

poderiam ser lecionados interdisciplinarmente,  dando abertura para que os conceitos

próprios  das  duas  disciplinas  fossem  ensinados  superficialmente  dentro  de  outras

disciplinas, e dessa forma, a escola que seguisse esse método estaria de acordo com a

lei. Com a inclusão do inciso IV do art. 36, que diz: “serão incluídas a Filosofia e a

Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio”, fica claro

que as duas devem ser abordadas como disciplinas independentes.
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3 – A SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO NO RIO DE JANEIRO

3.1 – Regulamentação da disciplina

Em 1989,  a  Constituição  do  Estado  do Rio  de  Janeiro  tornou  obrigatório  o

ensino da disciplina Sociologia nos currículos do 2º grau, da rede pública e privada, em

todo o território do Estado do Rio de Janeiro – §4º do artigo 314 (atual 317) na Carta

Magna (CONTERATO, 2009). Isso foi resultado da luta dos profissionais da área, pois

em 1988 já havia ocorrido o I Encontro Estadual de Licenciados em Ciências Sociais,

promovido pela Associação Profissional dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro –

APSERJ,  com a campanha para a  volta  da Sociologia  no  Ensino Médio,  na época,

chamado de 2º grau.

Já com a obrigatoriedade definida,  em maio de 1990 deu-se continuidade no

debate, e o I Encontro sobre a Introdução da Sociologia no 2º Grau foi promovido, com

o propósito  de reunir  especialistas  para  debater  questões  concernentes  ao conteúdo,

método e à formação dos professores. Em outubro de 1990, aconteceu o II Encontro

sobre a Introdução da Sociologia no 2º Grau, pois viu-se a necessidade de acompanhar e

ouvir os professores sobre como estava sendo o trabalho deles e, também, continuar o

debate referente aos conteúdos e metodologias aplicadas ao ensino da Sociologia e às

normas  da  legislação.  No  documento  final,  consta  que  os  participantes  chegaram a

conclusão de que a carga horária determinada para a disciplina deveria ser, no mínimo,

duas horas-aula semanais,  nos três  anos do 2º  grau.  Logo, a  Sociologia presente na

escola  básica  demanda tempo para  que  os  conteúdos  sejam trabalhados  de maneira

eficiente com os alunos.

A  APSERJ,  em  1989,  já  alertava  “[...]  a  luta  não  acabou.  A  simples

obrigatoriedade  definida  em  lei  não  garante  quando  nem  como  a  Sociologia  será

incluída nos currículos” (CONTERATO, 2012).  Apesar de ter  sido uma conquista a
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disciplina tornar-se obrigatória, esse alerta continua válido para o período atual, pois o

tratamento arbitrário e desinteressado que a Sociologia recebe fica bem claro quando

profissionais da educação de outras áreas lecionam a disciplina, a carga horária é ínfima

comparada às outras disciplinas.

No  ano  de  2008,  o  Parecer  Nº  22  do  Conselho  Nacional  de  Educação

(CNE)/Câmara  da  Educação  Básica  (CEB)  do  Ministério  da  Educação  traz  à  luz

orientações  sobre  como  implementar  a  Sociologia  e  a  Filosofia  no  Ensino  Médio.

Consta  no parecer  que as escolas,  públicas e privadas,  devem garantir  o ensino das

disciplinas  em todas  as  séries  do  Ensino Médio,  devem zelar  pela  efetivação delas,

disponibilizando tempo necessário para que o conteúdo das disciplinas seja abordado de

maneira eficaz e as aulas devem ser ministradas por professores qualificados.

No Parecer Nº 22/2008 o prazo que é dado à implementação das disciplinas, é de

2009 à 2011, em 2009, preferencialmente começando pelo 1º  ano do ensino médio,

2010 seria o ano da implementação no 2º ano do ensino médio,  e em 2011, com a

implementação no 3º ano do ensino médio,  as disciplinas já estariam integradas em

todas as séries do ensino médio. 

3.2 – Secretária de Estado e Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ)

3.2.1 – Currículo Mínimo da Sociologia

Por conta de sua trajetória intermitente, a discussão sobre a Sociologia na escola

básica  tende  a  permanecer  em  um  círculo  vicioso:  quando  a  disciplina  perde  sua

obrigatoriedade, surge à discussão sua importância no desenvolvimento do jovem do

Ensino  Médio,  quando  a  obrigatoriedade  é  retomada,  a  discussão  é  sobre  como

implementar a disciplina – bibliografia recomendada para utilização em sala de aula,

material  didático,  metodologia.  Logo,  nesse  processo  gerava-se  dificuldade  na
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consolidação de programas e materiais didáticos para a disciplina (MORAES, 2003).

Reflexo  disso,  a  Sociologia,  durante  muito  tempo,  permaneceu  sem  conteúdo

programático próprio. Com o propósito de guiar o professor, surge o Currículo Mínimo.

A Secretária de Estado e Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) propôs, no

ano de 2010, a elaboração do Currículo Mínimo, para ser implementado no ano de 2011.

Professores da rede pública se organizaram nesse projeto para que fosse estipulado o

conteúdo “mínimo” a que os alunos devem ter acesso, que estivesse de acordo com as

legislações e também com as matrizes curricular dos exames estaduais e nacionais. O

Currículo atingiu seis disciplinas: Matemática, Língua Portuguesa/Literatura, Geografia,

História, Sociologia e Filosofia. Uma breve descrição, encontrada no próprio Currículo

Mínimo:

Este  documento  serve  como  referência  a  todas  as  nossas  escolas,

apresentando  as  competências  e  habilidades  que  devem  estar  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.

(SEEDUC-RJ)

O Currículo Mínimo de Sociologia foi produzido por uma equipe de professores

da rede pública e também por professores de outras instituições e pesquisadores, que

participaram enquanto a elaboração esteve aberta online. A proposta do currículo foi de

estabelecer a base mínima de conteúdos, o que permitiria a autonomia do professor,

partindo do mínimo, em agregar outros conteúdos que este julgue apropriado serem

apresentados em sala de aula.

O currículo da Sociologia foi organizado para agraciar campos importantes das

Ciências Sociais, como Cultura, Política e Trabalho, de forma transversal, e à medida

que as  séries  avançassem,  os  campos seriam destrinchados,  sendo desenvolvidos  de

forma aprofundada. 
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Entretanto, apesar de o currículo estipular o mínimo, segundo Paiva, Campos e

Pereira (2012) o Currículo Mínimo da Sociologia é bastante rico, e em uma pesquisa

feita  no  ano  de  2011,  sobre  como trabalhar  o  conteúdo  do  currículo  e  os  desafios

enfrentados em sua execução,  as autoras relatam que a quantidade de conteúdo não

condiz com a carga horária que é disponível às aulas de Sociologia. Logo, as autoras

citadas, que atuam como professoras no ensino médio, relatam que tiveram que escolher

o que era possível ser excluído, pois foi uma realidade a impossibilidade de trabalhar

todo o conteúdo proposto no currículo, principalmente no 1º ano do ensino médio, que

conta apenas um tempo de aula por semana. A quantidade de conteúdo proposta no

currículo para o 2º ano também não é compatível com a quantidade de tempo oferecida

para a Sociologia; as professoras, com o objetivo de cumprir o currículo, relataram que

não puderam se aprofundar de maneira satisfatória nos debates com as turmas sobre os

temas estudados, e que essa estratégia de superficialidade nas discussões em sala de aula

é contraproducente, que o melhor teria sido a escolha de determinados temas para que,

dentro do tempo disponível,  fossem discutidos  de maneira  proveitosa.  No 3º  ano, a

experiência que as professoras tiveram foi de escolher os temas pertinentes à realidade

escolar, dentro do Currículo Mínimo, tendo em vista um curso de qualidade.

3.2.2 – Carga horária reservada à disciplina

Logo, nota-se que a carga horária é uma das dificuldades que os professores

enfrentam na aplicação do Currículo Mínimo de Sociologia. Em 2009, ano seguinte à

aprovação da obrigatoriedade da Sociologia e Filosofia, a SEEDUC-RJ reservou cinco

tempos para as disciplinas – um tempo semanal de aula para o 1º ano e dois tempos

semanais de aulas para o 2º e 3º anos. Contudo, no dia 1 de dezembro de 2011, foi

publicado no Diário Oficial que, a partir de 2012, a carga horária seria reduzida de cinco

para quatro tempos cumulativos no ensino médio regular (a carga horária do 2º ano

sofreu redução de um tempo de aula semanal), e de quatro para três tempos na Educação

de Jovens e  Adultos (EJA).  Esta  medida da SEEDUC-RJ desrespeita  as disciplinas,

16



deslegitimando a importância delas e afetando a formação crítica dos alunos, e também

contraria o Parecer Nº 22/2008, que diz “as escolas devem definir claramente o papel

desses componentes no seu currículo,  destinando carga horária suficiente para o seu

adequado desenvolvimento”.

Outro reflexo da redução da carga horária da disciplina atinge diretamente o

trabalho do professor, em relação ao número de turmas, que cresce:

Como desdobramento desta medida da redução da carga horária de

aula,  o  professor  teve  duplicado  o  número  de  turmas  sob  sua

responsabilidade:  se antes tinha 6 turmas com dois tempos de aula

semanais, passou a ter 12 turmas com um tempo semanal de aula; de

seis turmas semanais passou a ter doze, de 240 estudantes por semana

o  professor  de  sociologia  passou  a  lecionar  para  480,  em  média.

(MOREIRA, 2014)

Dessa forma, reduz-se a carga horária, contudo, dobra-se o trabalho do professor

pois o número de turmas, alunos e diários de classe aumenta, e por conseguinte, cresce o

número de provas e avaliações a serem corrigidas. E a interação com os próprios alunos

também é prejudicada, visto que diminui a possibilidade do professor dar atenção de

maneira  individual,  em  decorrência  da  falta  de  tempo.  Logo,  a  experiência  que

anteriormente foi citada das professoras Paiva, Campos e Pereira, que relataram que,

mesmo na época em que vigoravam os cinco tempos para a Sociologia nos três anos do

ensino  médio,  já  era  dificultoso  aplicar  o  currículo  mínimo da  disciplina  de  forma

completa e adequada, com a redução dos tempos o plano de curso continua tendo que

incorporar  todo  o  conteúdo  do  que  é  proposto  no  currículo  mínimo,  e  a  tarefa  de

promover a adequação do currículo cabe ao professor. Ou seja, uma série de conteúdos

“mínimos” que a Secretária de Educação diz serem necessários que os alunos aprendam

é entregue ao professor, mas não se pensa o tempo que é necessário para que o professor

transmita  e  ensine  tais  conteúdos  aos  alunos  apropriadamente,  e  não  de  forma

superficial.  A Sociologia, como todas as outras disciplinas que compõem o currículo

escolar do ensino médio, precisa do seu espaço respeitado, para que o professor possa

17



atuar de maneira eficiente na mediação do processo de aprendizado.

Na introdução do currículo mínimo de Sociologia, é dito que enquanto ele foi

desenvolvido houve questões referentes ao que seria ideal ser abordado na disciplina:

apenas temas próprios da Sociologia ou temas das três grandes áreas que constituem as

Ciências Sociais – Antropologia, Ciência Política e Sociologia. A escolha de trabalhar

os  eixos  cultura,  política  e  trabalho  mostra  que  foi  escolhido  o  caminho  mais

abrangente.  Contudo, ainda na introdução, é salientado que entre os profissionais da

área não existe consenso nesse debate sobre os temas da Sociologia no ensino médio.

No trecho a seguir, presente no Currículo Mínimo de Sociologia, consta o rumo que a

disciplina precisa seguir, segundo a SEEDUC-RJ:

A Sociologia  aplicada no  Ensino  Médio  […] precisa  “inventar  sua

tradição”,  inclusive  em  relação  ao  reconhecimento  de  conteúdos

fundamentais  e  um  conjunto  de  habilidades  e  competências  que

sirvam como referências. Esse seria um passo importante na tarefa de

legitimar  a  Sociologia  no  Ensino  Médio,  pois,  como  disciplina  de

obrigatoriedade ainda recente na grade curricular, ela ainda enfrenta

obstáculos  para  sua  consolidação  definitiva,  como  o  discurso

tecnicista  que  insiste  em  questionar  sua  relevância,  bem  como  a

importância  da  reflexão  e  do  senso  crítico  para  o  exercício  da

cidadania. (SEEDUC-RJ, 2012)

Ora, a necessidade de legitimação da Sociologia enquanto disciplina escolar é

reconhecida pela SEEDUC-RJ, mas diminuir a carga horária não contribui no processo

de consolidação da disciplina, pelo contrário, a diminuição ajuda a perpetuá-la de forma

marginal  no  âmbito  escolar.  Depois  de  ser  aprovada  a  sua  obrigatoriedade  pelo

Congresso Nacional, diminuir o tempo de aula no Rio de Janeiro é um retrocesso, pois

prejudica o processo de formação dos alunos ao mesmo tempo que fere o processo de

institucionalização da disciplina. Essa medida de redução da carga horária dificulta o

cumprimento do próprio currículo mínimo.
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4 – FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE SOCIOLOGIA

No Parecer do CNE/CEB Nº 22/2008 consta, como uma das orientações para a

implementação  da  Sociologia  no  Ensino  Médio,  que  “as  escolas  devem  oferecer

condições reais para sua efetivação, com professores habilitados em licenciaturas que

concedam direito  de  docência  desses  componentes”  –  apesar  disso,  em escolas  do

estado do Rio  de Janeiro,  é  comum que professores  ministrem aulas  de  Sociologia

mesmo possuindo formação em outra área, sem possuir licenciatura plena em Ciências

Sociais ou Sociologia (PAIVA et al., 2012).

Um estudo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira (INEP), referente ao ano de 2013, traz dados sobre a adequação da formação do

docente da escola básica.  O estudo revela  que,  no Brasil,  entre  todas  as disciplinas

oferecidas  no  ensino  médio,  a  Sociologia  é  a  que  o  número  de  professores  com a

formação adequada – ou seja, com formação superior em licenciatura Ciências Sociais

ou  bacharelado  na  área,  com curso  de  complementação  pedagógica  –  é  apenas  de

22,6%. 

Esse dado também indica que 77,4% dos professores que lecionam a disciplina

Sociologia  no  país  dividem-se  em:  professores  que  possuem formação  superior  em

bacharelado na área, mas sem licenciatura ou complementação pedagógica; professores

com  licenciatura  em  áreas  diferentes,  ou  com  bacharelado  nas  disciplinas  da  base

curricular comum e complementação pedagógica em área diferente;  professores com

outra formação superior e professores que não possuem curso superior completo.

Logo, esse estudo do INEP mostra que entre os professores de Sociologia,  a

minoria possui formação adequada, enquanto, por exemplo, 80,1% dos professores da

disciplina Língua Portuguesa possuem formação adequada.

Com  isso,  as  aulas  sofrem  uma  grande  perda  de  conteúdo,  quando  são
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ministradas por professores que não possuem os devidos conhecimentos teóricos das

Ciências Sociais. Logo, as aulas tornam-se enfadonhas, pois os autores e conceitos não

são desenvolvidos de maneira adequada. Essa é uma das razões do preconceito que os

alunos tem com a disciplina, que contribui para a estigmatização de que a “Sociologia

não  serve  para  nada”  (JARDIM; LIMA, 2012).  É  um rótulo  que  a  Sociologia  não

merece, pois ela é uma disciplina que, a partir dos temas, trabalhados adequadamente

com embasamento teórico, os alunos desenvolvem habilidades para trabalhar com sua

realidade social e aperfeiçoam sua formação crítica.

O “básico” para ser professor, de qualquer disciplina, é possuir e dominar seu

conteúdo  específico.  Partindo  desse  pressuposto,  para  lecionar  aulas  de  Sociologia,

entende-se que seja fundamental que sua formação inicial tenha sido em um curso de

Ciências  Sociais  ou  Sociologia  –  entretanto,  é  relevante  analisar  essa  formação.

Comumente nas universidades brasileiras, a graduação em Ciências Sociais ocorre das

seguintes formas: o curso de bacharelado e o curso de licenciatura em Ciências Sociais

são oferecidos de forma integrada ou de forma distinta (COSTA, 2012). Independente

de  como  os  cursos  são  dispostos,  a  hierarquização  dos  currículos  é  habitual:  o

bacharelado é visto como superior à licenciatura.

A  grade  curricular  do  curso  de  licenciatura  em  Ciências  Sociais  costuma

abranger  o  currículo  do  bacharelado  integralmente,  e  algumas  disciplinas  de  cunho

educacional  são  adicionadas,  juntamente  aos  estágios  supervisionados.  Conforme  a

Resolução Nº 21, de 1º de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação, os cursos

de formação inicial de professores para a educação básica, têm, no mínimo, 3.200 horas

de efetivo trabalho acadêmico. Dessa carga horária, 400 horas são reservadas ao estágio

supervisionado, e, pelo menos, 2.200 horas dedicadas às atividades formativas.

1 Resolução que “Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior
(cursos  de  licenciatura,  cursos  de  formação  pedagógica  para  graduados  e  cursos  de  segunda
licenciatura) e para a formação continuada”.
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No curso de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, as 400 horas

de estágio supervisionado são distribuídas em 4 disciplinas, cada uma de 100 horas. A

grade curricular do curso é composta por 43 disciplinas, 39 são disciplinas teóricas,

enquanto 4 são destinadas para pesquisa e prática de ensino.

Por conseguinte, seguindo a lógica do bacharelado, que tem por objetivo formar

um pesquisador, o currículo da licenciatura herda a ênfase nos conhecimentos teóricos

em detrimento da prática, que é fundamental para a experiência do graduando que aspira

pela carreira docente.

 

Na  “disputa”  teoria  versus prática,  com  a  segunda  permanecendo  em  uma

posição subalterna à primeira, isso reflete na formação do professor. A bagagem teórica

do  professor  é  importante  mas,  sozinha,  não  garante  um  bom  desempenho  na

transposição dos conteúdos em sala de aula. 

Dessa forma, uma proposta para iniciar o vínculo entre o licenciando e a escola

básica, é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, que foi

criado em 2007 pelo Ministério da Educação (MEC) para a valorização do professor da

escola básica, que mescla ensino e pesquisa. O programa tem como objetivo, segundo o

site da  CAPES2 de  “promover  a  inserção  dos  estudantes  no  contexto  das  escolas

públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades

didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da

escola”. Logo, o programa une a teoria e a prática durante o processo de formação do

futuro professor, pois para desenvolver atividades dentro da sala de aula é necessário o

domínio da teoria, e para aplicá-las, consequentemente, a prática. Diante disso, não há

necessidade em separar ensino e pesquisa, nem a teoria da prática.

2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma fundação vinculada 
ao Ministério da Educação (MEC)
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4.1 – Professor de Sociologia na escola básica

Assim,  a  Sociologia,  por  conta  dos  conceitos  teóricos  abstratos,  incumbe ao

professor a responsabilidade de criar métodos para que a teoria faça sentido na realidade

dos alunos. 

Logo, essa é uma das razões que mostra que deve ser estritamente ministrada por

professores  formados  em  Ciências  Sociais.  Segundo  Dias  (2012),  um  método  que

aproxima a teoria da realidade social do aluno, para ser trabalhado no ensino médio, é a

criação de um projeto de pesquisa com a participação de alunos.

A autora  diz  que  essa  forma de  trabalhar  conceitos  aplicados empiricamente

torna os conceitos sociológicos “observáveis”; saem do abstrato, fazendo com que a

apreensão das teorias leve os alunos a perceber que elas estão presentes no cotidiano.

Dias elaborou esse método devido à sua formação de bacharel e licenciada em Ciências

Sociais. É preocupante a Secretária de Educação permitir que professores que possuem

qualquer outra formação ensinem Sociologia.

A Sociologia na escola básica ainda está no caminho da sua institucionalização,

devido à sua intermitência, ainda está alcançando seu espaço como disciplina relevante.

Nesse processo,  também é essencial  pensar  na formação do licenciado em Ciências

Sociais e no número  de profissionais  da área que de fato atuam como  professores, pois

se profissionais de outras áreas estão atuando na disciplina, uma das razões para essa

situação  é  a  carência  de  professores  de  Sociologia  (HANDFAS,  2012).  Logo,  é

interessante nesse momento de firmar a  institucionalização da Sociologia no espaço

escolar, pensar a formação do professor, pois ele é um agente de transformação no que

diz respeito às novas perspectivas  que a disciplina pode trazer;  quanto mais  houver

professores de Sociologia formados, presentes nas escolas dando aula, menos serão os

professores de outras áreas e assim mais a disciplina será difundida de forma legítima e

adequada, fortalecendo a comunidade de professores da disciplina.
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5 – POLÍTICA EDUCACIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A educação pública vem sofrendo golpes que a levam para o caminho da total

precarização. Há algumas décadas, a educação é atacada por via de suas orientações

políticas – é a partir destas que se constrói (ou destrói) planos para seu funcionamento.

No caso do estado do Rio de Janeiro, existe o Planejamento Estratégico da Educação,

que foi lançado pela SEEDUC em janeiro de 2011, o qual engloba vários aspectos,

dentre eles o de infraestrutura das escolas, o Currículo Mínimo, exames que “testam” a

qualidade do ensino, como o Saerjinho, além de outros pontos que visam promover a

melhoria dos resultados. 

Dentro desse planejamento, também foi estabelecido um Plano de Metas para a

Educação, definindo e destacando quais seriam as melhorias a serem alcançadas pelas

unidades escolares.  De um ponto de vista  democrático,  o ideal seria  que tais  metas

fossem estipuladas por sujeitos que fazem parte do meio escolar,  como professores,

coordenadores pedagógico,  pesquisadores da área educacional,  etc.  Entretanto,  quem

determinou as metas foram agentes, isto é, o secretário e sua equipe, que não fazem

parte  da  comunidade  escolar  –  é  delegado  poder  de  administração  da  educação  do

estado a sujeitos que não estão familiarizados com a realidade da escola pública.

Logo, esse fato leva ao entendimento que a SEEDUC não vê como essencial que

o sujeito que estipula as metas tenha ligação direta com a realidade escolar; deduz-se

que a Secretaria de Educação não vê problema em deixar nas mãos de quem não é

propriamente da área – e que por isso não entende as reais demandas das escolas, o que

precisa  de  conserto  e  como  consertar  de  maneira  que  traga  bons  resultados  –  as

orientações que serão praticadas dentro das escolas. 

No ano de 2010, o economista  Wilson Risolia  passou a  ser representante da

SEEDUC, e foi ele quem aprovou o Plano de Metas.  A razão pela qual foi criado o

Plano de Metas foi a péssima colocação do estado do Rio de Janeiro no IDEB (Índice de
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Desenvolvimento da Educação Básica).  Segundo Silva (2012),  o plano de metas  de

Risolia trata a educação como um “negócio”, por conta da premiação em dinheiro aos

servidores que atingirem as tais metas.

O  Sistema  de  Bonificação  da  Educação,  que  faz  parte  do  planejamento

estratégico  da  SEEDUC,  foi  criado  a  partir  de  lógica  empresarial,  avaliando  a

performance do profissional da educação a partir do alcance das metas estabelecidas na

unidade escolar em que trabalha.  Dessa forma, a Secretaria de Educação encoraja a

competição  entre  os  professores,  fazendo-os  trabalharem  mais  porém  nas  mesmas

condições precárias. O bônus surge como substituição do reajuste salarial da categoria

docente, entretanto é uma dinâmica injusta, visto que não são todos os professores que

alcançam o bônus, enquanto o reajuste contempla toda a categoria. 

Nessa lógica de bonificar apenas os profissionais das escolas as quais obtiveram

resultados em destaque nas metas, os profissionais das escolas que não alcançaram as

metas são fadados a continuarem não alcançando bons resultados. É um círculo vicioso:

a  escola  que  não  recebe  incentivo  e  verba  para  melhorar,  permanecerá  na  mesma

posição.  Logo,  as  escolas  que  mais  precisam de  recursos  e  de  melhorias  na  infra-

estrutura,  como  não  alcançam  os  resultados  esperados  pela  SEEDUC,  continuam

estagnadas e sem amparo do governo. 

Além  disso,  o  sistema  de  bonificação  dos  professores  funciona  visando

resultados imediatos, com o professor “transformando” o aluno no decorrer de um ano

letivo. Esse tipo de prática não é eficiente no meio escolar, pois para o aluno alcançar

um bom resultado durante a sua trajetória escolar ou nas avaliações do estado – que é o

parâmetro da SEEDUC de bom resultado – demanda tempo e estratégias pedagógicas

eficientes no processo de ensino-aprendizagem, e é alcançado a longo prazo. 

Logo, compreende-se que a política meritocrática seguida pela SEEDUC vai de

encontro  com  princípios  básicos  da  Sociologia.  A “meritocracia”  como  estratégia

empregada pela SEEDUC faz parte de um discurso neoliberal, o qual não faz sentido ser
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empregado na realidade tanto do estado do Rio de Janeiro quanto do Brasil, na qual

compreende-se incrivelmente desigual. É evidente que os sujeitos não partem da mesma

realidade, e sim de posições – sociais, econômicas e políticas – variadas, e a Sociologia

esclarece isso, rechaçando o argumento de que os mais dedicados, através de seu mérito,

alcançarão  o  “sucesso”.  Segundo Mills  (1982),  a  imaginação  sociológica  auxilia  na

compreensão do mundo moderno, pois por meio dela é possível entender a relação entre

o indivíduo e a sociedade a qual ele está inserido, isto é, a Sociologia ajuda o sujeito a

ter consciência que a sociedade não se apresenta de certa forma por acaso.

Dessa  forma,  é  possível  perceber  que  existe  um conflito  quando  a  máxima

“trabalho árduo é o suficiente para ser bem-sucedido” é propagada dentro das escolas do

estado, e, ao mesmo tempo, a Sociologia estar presente na grade curricular. Isso reforça

o papel secundário que a Sociologia ocupa dentro da escola,  visto que uma de suas

ideias é contrariada pela SEEDUC, esta que contraria a disciplina e que não faz questão

de alinhar-se com suas diretrizes.
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6 – ATUAL CENÁRIO DA SOCIOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

O ano de 2016 foi  conturbado.  No dia  11 de  maio,  mais  uma conquista  foi

alcançada  pelos  profissionais  da  disciplina:  no  Diário  Oficial  do  Estado  do  Rio  de

Janeiro foi divulgada a Resolução SEEDUC Nº 5440, que resolve que a Filosofia e a

Sociologia, a partir de 2017, passarão a ter duas aulas semanais em todas as séries do

ensino médio no Rio de Janeiro. 

Figura 1 – Matriz curricular disponibilizada junto à resolução da SEEDUC.

Fonte: Diário Oficial, Maio de 2016.

Logo, por ano, cada série contaria com 80 horas, e as séries juntas, anualmente,

totalizaria 240 horas. Esse espaço conquistado na carga horária ajudará o professor de

Sociologia em desempenhar seu trabalho com mais atenção, visto que o número de

turmas será reduzido com essa medida, o professor terá como elaborar, em melhores

condições, as suas aulas. Mais tempo para que os conteúdos mínimos sejam ensinados;

inclusive, com mais tempo disponível para os conceitos da disciplina serem trabalhados,

isso promove a uma melhor  compreensão das  Ciências  Humanas,  pois  a  Sociologia

colabora com o entendimento da Filosofia,  Geografia  e História,  e essas  disciplinas

também colaboram com a Sociologia. 

Contudo,  no  dia  22  de  setembro,  o  Governo  Federal  apresentou  a  Medida
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Provisória (MP) Nº 746/2016 – tal medida tem por objetivo uma reforma educacional,

sem diálogo e sem debates. Esta MP altera a Lei Nº 9.3.94/1996 (Lei de Diretrizes e

Base da Educação Nacional) em pontos cruciais, que demandaram muita organização e

luta  para serem outrora incluídos na lei  – um dos pontos alterados é  a  extinção da

obrigatoriedade das disciplinas Sociologia, Filosofia, Artes e Educação Física da grade

curricular da educação básica. 

Com esta  Medida,  também não será  mais  necessário  que  o  profissional  que

lecione nas escolas básicas possua formação em um curso de licenciatura, isto é, para

dar aula no ensino médio não será pré-requisito possuir formação docente especializada,

pois a Medida traz o advento do Notório Saber – o profissional que se destaca na sua

área, pode transformar-se em um professor. Como se bastasse dominar apenas a teoria,

seja ela qual for,  ponto que foi discutido anteriormente nesse trabalho. No caso das

Ciências Sociais/Sociologia, se o licenciado encontra dificuldades quando chega na sala

de aula,  o  que um profissional  com notório saber em Sociologia,  enfrentará? Surge

também a questão do compromisso que esse profissional tem com a educação, se a

princípio, não é da área educacional.

Essa decisão do Notório Saber, onde um profissional que não é um docente ter a

possibilidade de lecionar, mostra que a educação no Brasil está tomando um caminho

tecnicista, que tem como objetivo a junção entre grandes corporações, em detrimento da

educação de qualidade, onde professores bem capacitados possam ensinar. 

As  alterações  da  MP  Nº  746/2016  alinham-se  à  Proposta  de  Emenda  à

Constituição (PEC) Nº 241/2016, que pode congelar os gastos do Governo Federal por

até 20 anos – será fixado um teto para o orçamento federal, delimitando seu crescimento

ao que foi aplicado no ano anterior, corrigido pela inflação do período.

27



7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise da trajetória da Sociologia como disciplina na escola básica

no Brasil, é possível conhecer os obstáculos os quais a Sociologia teve que enfrentar

para ter seu papel de disciplina necessária reconhecida. Através de todo esse tempo,

entretanto, ela ainda sofre ataques em busca em de sua legitimação dentro das salas de

aulas. 

A Sociologia no ensino médio atua de forma com que o estudante perceba que as

relações e os fenômenos sociais não são divinamente dados a uma sociedade, e através

de teorias sociológicas apresentadas pelo professor, devidamente formado em Ciências

Sociais  ou Sociologia,  o  estudante é  capaz de  estranhar  e  desnaturalizar  fenômenos

sociais. Com isso, a Sociologia carrega o estereótipo de “subversiva”, dessa forma, ela é

perigosa e desinteressante para o governo que não prioriza a educação do povo. 

No estado do Rio de Janeiro, não foi diferente. O caminho que foi percorrido

tendo em vista a presença da Sociologia no ensino médio foi de luta vinda de cientistas

sociais.  Quando  a  obrigatoriedade  foi  conquistada,  o  passo  seguinte  seria  como

implementar  a  disciplina.  Logo,  a  SEEDUC – RJ estipulou o Currículo Mínimo da

Sociologia, que apesar de contemplar temas importantes, é um currículo que de acordo

com a carga horária reservada à Sociologia, é difícil apresentar todo o seu conteúdo

durante o ano letivo.

Logo, a Sociologia é essencial no currículo do ensino médio, pois muito já foi

discutido a respeito da sua presença na escola básica. O que seria ideal é que a sua

permanência fosse constante, isso contribuiria tanto no desenvolvimento dos estudantes

pois o contato com a disciplina não seria perdido, quanto na “tradição” da disciplina,

pois a tornaria uma disciplina “normal” na grade curricular, como acontece com outras

disciplinas que já são naturalizadas como tradicionais no espaço escolar. 
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