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RESUMO 

  

 

Esse trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa e de cunho descritivo que 

busca compreender como o professor de Sociologia da rede estadual de ensino do Rio 

de Janeiro se apropria do currículo mínimo em suas práticas de ensino. 

De acordo com os dados coletados e codificados ao longo da pesquisa pudermos 

perceber que não há currículo sem professor e o trabalho docente não acontece sem o 

currículo e é preciso explorar essa relação, tendo como parâmetro a realidade do ensino 

da Sociologia escolar na rede fluminense de ensino médio. 

A amostra da pesquisa compõe-se de cinco professores de Sociologia da escola 

básica do estado do Rio de Janeiro.  

Os resultados da pesquisa apontam que de um lado, muitos professores entendem 

que o currículo é um importante guia para o ensino, que oferece várias margens de 

manobra aos professores nas diversas situações educativas. De outro lado, há aqueles 

docentes que enxergam no programa uma imposição verticalizada do Estado sobre o seu 

trabalho, que se atenta muito mais a indicadores educacionais e o ENEM do que a 

verdadeira qualidade do ensino. Para estes últimos, a articulação entre os conteúdos do 

currículo e essas avaliações, acompanhadas por bonificações administrativas àqueles 

que seguirem fielmente as prescrições, interfere no exercício da docência que deve ser 

questionada.  

 

 

Palavras-Chave: Sociologia Escolar; Currículo Mínimo; Escola Básica.  
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CONSIDERAÇÕES  INICIAIS 

 
O objeto de estudo deste trabalho é tão somente, as apropriações docentes do 

currículo mínimo de sociologia na rede fluminense de ensino médio. Esta reflexão 

pretende analisar como o professor de Sociologia da rede estadual de ensino do Rio de 

Janeiro se apropria do currículo mínimo em suas práticas de ensino. 

A Lei n. 11.684/08, do dia 2 de junho de 2008, altera o artigo 36 da Lei n. 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

para inclusão da Filosofia e da Sociologia como disciplinas obrigatórias no currículo do 

Ensino Médio. A partir desse momento muitos debates são realizados para se pensar 

formas de legitimar a disciplina de sociologia no campo escolar. 

A partir do ano de 2011 começou a vigorar nas escolas públicas estaduais do Rio 

de Janeiro o currículo mínimo de sociologia. Agora os professores de sociologia passar 

a ter em mãos um documento que sugere a temática a ser trabalhada em sala de aula nas 

escolas estaduais do Rio de Janeiro.  

Sabendo que não há currículo sem professor e o trabalho docente não acontece 

sem o currículo é preciso explorar essa relação, tendo como parâmetro a realidade do 

ensino da Sociologia escolar na rede fluminense de ensino médio. O professor é o 

agente essencial para a realização do currículo em sala de aula. Assim esta monografia 

pretende compreender como o professor de Sociologia da rede estadual de ensino do 

Rio de Janeiro se apropria do currículo mínimo em suas práticas de ensino. 

De um lado, muitos professores entendem que o currículo é um importante guia 

para o ensino, que oferece várias margens de manobra aos professores nas diversas 

situações educativas. De outro lado, há aqueles docentes que enxergam no programa 

uma imposição verticalizada do Estado sobre o seu trabalho, que se atenta muito mais a 

indicadores educacionais e o ENEM do que a verdadeira qualidade do ensino. Para estes 

últimos, a articulação entre os conteúdos do currículo e essas avaliações, acompanhadas 

por bonificações administrativas àqueles que seguirem fielmente as prescrições, 

interfere no exercício da docência que deve ser questionada. 

A presente pesquisa está estruturado da seguinte forma: Começamos com as 

considerações iniciais, depois apresentamos três capítulos para descrever o relatório da 

pesquisa, e por fim apresentamos as nossas considerações finais. Nas Considerações 

Iniciais, apresentamos nosso objeto de estudo, sua estruturação e demonstramos a 

importância da presente pesquisa. No capítulo I, Pressupostos Conceituais e Teóricos da 



Pesquisa, apresentamos os conceitos e as teorias que fundamentam a presente pesquisa. 

O primeiro tópico do capítulo discute os conceitos de currículo e a sua historicidade que 

legitimam a nossa discussão inicial, pois nos fornecem as teorias que giram em torno do 

debate curricular que fundamenta o nosso trabalho, o tópico “O currículo, o poder e a 

ideologia dominante” nos fornece elementos que nos permite repensar o currículo como 

um instrumento de transmissão da ideologia dominante e por último o tópico “Currículo 

e Formação dos Professores de Sociologia: o caso da rede estadual de ensino do Rio de 

Janeiro” neste ponto fazermos uma análise do currículo e a formação inicial  dos 

professores de sociologia e analisamos o currículo mínimo de sociologia da rede 

estadual de ensino. 

 No capítulo II, Materiais e Métodos da Pesquisa, demonstramos como foi 

realizado o estudo em questão. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e de cunho 

descritivo.   Podemos afirmar que pesquisas que empregam a metodologia qualitativa 

têm maior nível de profundidade nos comportamentos individuais e permite mais acesso 

as informações para a realização da pesquisa e que não serão quantificados. As 

pesquisas qualitativas estão mais preocupadas com as dinâmicas sociais e isto não pode 

ser quantificado. 

No capítulo III, Resultados da Pesquisa, temos por objetivo apresentar a coleta 

dos dados e a sua decodificação, demonstrados em forma de tabelas e acompanhados 

dos seus respectivos percentuais de recorrências e análises.   

Por fim, apresentamos as nossas Considerações Finais, onde tentamos realizar 

uma leitura dos dados coletados na pesquisa e decodificados nas tabelas apresentadas, 

relacionando-os com os pressupostos conceituais e teóricos do estudo em questão. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS E TEÓRICOS 

 

Partindo do pressuposto de que a presente  pesquisa tem por objetivo compreender 

como o professor de Sociologia da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro se apropria 

do currículo mínimo em suas práticas de ensino, cabe compreender o que seja de fato o 

currículo, explorando a sua historicidade e suas relações com a ideologia, o poder e a 

formação de professores. Este capítulo busca explorar esses tópicos à luz da literatura 

acadêmica e das diretrizes curriculares vigentes na rede fluminense de ensino médio. 

 

1.1.O conceito de currículo e sua historicidade 

 

O termo currículo provém da palavra latina currere, que significa “pista de 

corrida", ou seja, um traçado pré-estabelecido que deve ser percorrido em toda sua 

extensão. No contexto da educação escolar, a palavra é comumente compreendida como 

o “percurso” organizado de disciplinas e conteúdos que devem ser ministrados e 

avaliados durante cada ano letivo, guiando o trabalho docente em vista das 

aprendizagens. Sem dúvida, este era o entendimento do debate acadêmico no início dos 

estudos sobre o currículo. Entretanto, há muitas décadas a literatura tem convergido à 

ideia de que ele seria algo mais: um espaço de disputas em torno dos significados da 

educação escolar na sociedade capitalista. Trata-se, pois, de um objeto controverso cujo 

histórico convém ser brevemente revisado nesta seção. 

As primeiras referências ao termo curriculum datam de 1633 nos registros da 

Universidade de Glasgow (Escócia), referindo-se ao curso completo seguido pelos 

alunos da instituição. É a partir desse momento que o currículo passa a ser visto como 

um instrumento que deve determinar o que será realizado em sala de aula e construído 

para diferenciar as classes sociais. Conforme Ivor Goodson, as grades curriculares dos 

diferentes níveis de ensino estabeleciam os saberes que deveriam “caber” a cada classe 

social:  

 
Em 1868, a escolarização até os 18 ou 19 anos de idade destinava-se aos 
filhos das famílias de boa renda, independentemente da atividade 
desenvolvida pelos pais, ou aos filhos de profissionais e homens de negócio, 
cujas renda os situassem no mesmo nível. Tais alunos seguiam um currículo 
essencialmente clássico. O segundo grau, até os 16 anos de idade, destinava-



se aos filhos das “classes mercantis”. Para esses, o currículo tinha orientação 
menos clássica e já um tanto prática. O terceiro grau, para alunos até 14 anos, 
era destinado aos filhos dos “pequenos proprietários agrícolas, pequenos 
comerciantes e artesãos superiores”. O currículo, nesta graduação, baseava-se 
nos três erres: (ler, escrever, contar), mas ministrava conhecimentos em nível 
bastante elevado. Nessa época da história, o currículo funcionava, a um 
tempo, como principal identificador e mecanismo de diferenciação social 
(GOODSON, 1995, p.34-35) 

 

Como se pode identificar, o currículo há muito tempo tem sido percebido como 

instrumento de reprodução social. Contudo, ele se constituiu em objeto de estudo 

apenas no final do século XIX, nos Estados Unidos. Mas sua finalidade social continuou 

intacta, de acordo com as primeiras teorias desenvolvidas acerca do currículo: as 

chamadas “teorias tradicionais ou clássicas” (Silva, 1999). 

Com o processo de industrialização, a urbanização da sociedade, os movimentos 

imigratórios e a discussão de novas ideias nos Estados Unidos na virada do século XIX 

ao século XX, houve uma certa preocupação por parte dos superintendentes de sistemas 

escolares para racionalizar o processo de sistematização e controle da escola e do 

currículo. Nas duas primeiras décadas do século XX, a economia estadunidense estava 

passando por um processo de introdução do capital industrial e com isso houve o 

aumento de instalações e de empregados. Com a industrialização, o número de 

imigrantes cresceu nas cidades o que foi visto pela classe média branca e protestante 

como uma “ameaça” à sua cultura e valores morais. Como forma de combater está 

ameaça a escola passou a ser um instrumento de controle social e aculturação, que 

promovesse a adesão dos filhos dos imigrantes às crenças e valores dominantes no 

imaginário social estadunidense. Tendo como pano de fundo esse cenário, Bobbit 

publica os livros The curriculum, de 1918, e How make the Curriculum, de 1924, 

tornando-se o precursor do debate sobre o currículo.  

Influenciado pelos princípios da chamada “administração científica”, proposta por 

Frederick Taylor, Bobbit concebeu a escola como se ela fosse uma “fábrica”. De acordo 

com o consagrado modelo de organização fabril, o autor teceu um olhar tecnicista sobre 

o currículo, entendendo-o como “um processo de racionalização de resultados 

educacionais, cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos” (Silva, 1999, p.12). 

Visando maximizar os “lucros da produção”, que, no caso da educação seriam as 

aprendizagens, Bobbit enfatizou a “a especificação precisa de objetivos, procedimentos 

e métodos para a obtenção de resultados que possam ser precisamente mensurados”. 

(Silva, 1999, p.12). Quanto ao conhecimento a ensinar, seus pressupostos e implicações, 

entretanto, não havia o que discutir. Para o pensador, existia um conjunto fixo e 



limitado de conteúdos científicos, procedimentais e morais, consagrados pela tradição 

ocidental moderna, que deveriam ser transmitidos às gerações futuras, por meio de um 

rígido controle burocrático de qualidade do sistema escolar. Importava “preparar” os 

futuros trabalhadores e cidadãos à adesão eficaz e indiscutível às normas e regras. Não 

surpreende que, num contexto como tal, essa perspectiva tenha sido considerada por 

muitos professores, escolas, estudantes e administradores escolares como aquilo que 

“realmente seria o currículo” e não uma possível leitura do que ele poderia ser. 

A abordagem de Bobbit dominou o pensamento curricular de uma parte do século 

XX. Essa abordagem encontrou eco nos estudos de Ralph Tyler. Em 1949, Tyler 

publica o livro Basic Principles of Curriculum and Instruction em que consolida a ideia 

de organização e desenvolvimento. Ao estabelecer formas racionais para construir um 

currículo, Tyler busca responder quatro questões: 

 

I.Que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir? 

II.Que experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham probabilidade 

de alcançar esses propósitos? 

III.Como organizar eficientemente essas experiências educacionais? 

IV.Como podemos ter certeza de que esses objetivos estão sendo alcançados? 

 

De acordo com Tomaz Tadeu Silva, essas quatro questões correspondem à 

concepção curricular mais recorrente nas instituições escolares: (I) os objetivos; (II) os 

conteúdos; (III) o “ensino e instrução” [a perspectiva tradicional de didática] e (IV) 

“avaliação” (Silva, 1999, p.25). No entanto, o cerne da proposta de Bobbit mantém-se 

inalterado: o currículo, segundo afirma Pacheco, como “um plano de estudo, muito 

estruturado e organizado na base de objetivos, conteúdos e atividades” (Pacheco, 2001, 

p. 16). Ou seja, um guia ao trabalho docente que prescreve o alcance de metas rígidas, 

em qualquer contexto social e escolar e situação educativa. Assim, numa postura 

positivista o currículo é concebido como um objeto “neutro”, que seria desvinculado de 

pressupostos e implicações histórico-sociais. Esse modelo de currículo foi denominado 

de “tecnicista”, por seu enfoque sobre os aparatos de planejamento, organização, 

execução e avaliação do ensino, em detrimento de uma discussão mais apurada sobre as 

questões epistemológicas, culturais e éticas concernentes à educação escolar.  

É evidente que um ensino guiado pelo tecnicismo tinha raízes contextuais e 

ideológicas muito bem identificadas e que não poderiam ser escamoteadas por um olhar 



“neutro” e pretensamente universalista. Essas raízes eram os imperativos da 

industrialização, do capitalismo e do imaginário social dominante na sociedade norte-

americana e cabia à escola básica construir um senso de comprometimento indiscutível 

com esses valores. Com efeito, essa visão tradicional tem sido questionada pelo debate 

acadêmico há décadas. 

As críticas ao modelo tecnicista se iniciaram a partir dos anos 1970, nas 

academias estadunidense e britânica, com o movimento de reconceituação do currículo. 

O movimento, também conhecido como “Nova Sociologia da Educação”, surgiu em 

contrariedade às teorias tradicionais. 

Em 1973, ocorre uma conferência sobre currículo na Universidade de Rochester 

onde houve as primeiras tentativas de reconceituação no campo curricular. Dessa 

conferência surgiram duas vertentes: uma representada pelos autores William Pinar e 

Maxime Greene os quais queriam aplicar o enfoque histórico no trabalho do currículo e 

levando em consideração a experiência dos alunos e outra corrente, representada por 

teóricos como Michael Apple e Henry Giroux, fundamentados no pensamento 

neomarxista. Nos Estados Unidos, os autores de orientação neomarxista passaram a ser 

denominados de “Sociologia do Currículo” voltada para “o exame das relações entre 

currículo e estrutura social, currículo e cultura, currículo e controle social, currículo e 

poder, currículo e ideologia e etc.” (Moreira, 1995, p.16). Em ambas as vertentes, era 

comum a problematização do currículo como uma obra histórica e socialmente situada, 

enquadrada na lógica capitalista de poder e significativamente vinculada à ideologia 

dominante. Surge, então, o que se pode denominar como as “teorias críticas” do 

currículo, que aborda esse objeto não como um artefato técnico, estático e 

descontextualizado, mas como uma práxis cultural e educativa que, por vezes aponta à 

reprodução social, mas que também pode possibilitar a resistência ao status quo e a 

proposição de alternativas emancipatórias.  

Nesse sentido, para um outro importante teórico crítico do currículo, o espanhol 

Sacristán:  
o currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo 
coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e 
dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do projeto de 
socialização cultural nas escolas. É uma prática, expressão, da função 
socializadora e cultural que determinada instituição tem, que reagrupa em 
torno dele uma série de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se 
encontra a prática pedagógica desenvolvida em instituições escolares que 
comumente chamamos de ensino. O currículo é uma prática na qual se 
estabelece diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, 
alunos que reagem frente a ele, professores que o modelam. (SACRISTÁN, 
2000, p. 15-16) 



 

Assim, o currículo é resultado da ação coletiva humana. Ele não somente tem por 

função delimitar atividades e conteúdos que deverão ser desenvolvidos pela instituição 

de ensino, como também é uma representação da “educação que se deseja”: um ensino 

reprodutor da ideologia capitalista ou um ensino que favoreça a conscientização de 

classe e a promoção da justiça social. Nestes termos, o currículo nunca pode ser 

entendido como 

 
[...] um elemento inocente e neutro de transmissões desinteressada do 
conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, 
transmite visões sociais particulares e interessadas, produz identidades 
individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento 
transcendente e atemporal ele tem uma história vinculada à formas 
específicas e contingente organização da sociedade e da educação. 
(MOREIRA E SILVA, 1995, p. 8)  

 

O currículo é, pois, uma construção social, que traz consigo marcas daqueles que 

o produziram. Tomaz Tadeu Silva acrescenta que 

 
[...] o processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um 
processo social, no qual convivem lado a lado com fatores lógicos 
epistemológicos, intelectuais, determinantes sociais menos "nobres" e menos 
"formais" tais como interesses, rituais, conflitos simbólicos e culturais, 
necessidades de legitimação e de controle, propósitos de dominação dirigidos 
por fatores ligados à classe, à raça, ao gênero. A fabricação do currículo não é 
nunca apenas o resultado de propósitos "puros" de conhecimento, se é que se 
pode utilizar tal expressão depois de Foucault. O currículo não é constituído 
de conhecimento válidos, mas de conhecimento considerados válidos. 
(SILVA, 1995, p. 8) 

 

Ou seja, não se pode pensar no currículo como um ente universal, fixo e 

atemporal, como que um objeto “metafísico”. Suas diretrizes, rituais e conhecimentos 

não são os mesmos em qualquer época ou lugar, mas são variáveis de acordo com as 

convenções que cada sociedade estabelece como “válido” a ensinar às futuras gerações.  

E é nesse âmbito que podemos pensar currículos cujo valor seja ajudar a questionar as 

violências capitalistas, propiciando mentalidades comprometidas com a emancipação 

social. 

Nesse esforço de reconceituação do currículo, novas teorias tem emergido nas 

últimas três décadas: as teorias “pós-críticas”. Não se trata de um questionamento às 

teorias críticas, porém de um aprofundamento da crítica social aos tradicionalismos e 

tecnicismos que costumam pautar a prática curricular à luz de uma nova cena social e de 

novos olhares. A Pós-modernidade, a explosão de conflitos subjetivos e culturais em um 



mundo multicultural e a apropriação de referenciais pós-estruturalistas tornam as 

discussões sobre o currículo ainda mais diversificadas. Tal objeto é cada vez mais 

entendido não só como um campo de disputas pela igualdade diante das imposições 

capitalistas, como essa igualdade também é compreendida em termos de respeito à 

alteridade, às diferenças subjetivas e culturais e de inclusão de todas elas em uma 

construção educativa verdadeiramente democrática. As análises de cunho estruturalista 

sobre a reprodução social são acrescentados estudos sobre os discursos, as 

representações e as significações que circulam nos micro-espaços educacionais, desde 

as câmaras políticas de decisão ao “chão da escola”. Pontos de vista e polêmicas ainda 

mais plurais e fecundos sobre as diretrizes, os ritos e os saberes escolares se multiplicam 

na pesquisa educacional. 

Com as teorias críticas e pós críticas, a forma de pensar o currículo é modificada. 

A teoria crítica com seus conceitos nos mostra o currículo como um espaço de poder, 

um espaço que contribui para a reprodução da sociedade capitalista. E, com as teorias 

pós-críticas compreendemos que o currículo deve ser analisado levando em 

consideração a importância das identidades, das diferenças culturais e das rupturas pós-

modernas e pós-estruturalistas ao estudo das relações sociais e poder envolvidas em sua 

construção. Nesse âmbito, esta reflexão foca-se em um estudo mais aprofundado do 

currículo como veículo da ideologia dominante e as implicações dessa leitura ao 

trabalho do professor de Sociologia da escola básica. 

 

1.2. O currículo, o poder e a ideologia dominante 

 

Com o início da teorização crítica, o conceito de ideologia assume um papel 

central nas análises sobre escolarização e currículo. A perspectiva tecnicista é criticada 

por conceber a escola e o currículo como aparatos ideológicos de controle social.  

Mas afinal o que é ideologia? O conceito foi cunhado pelo pensador francês Antoine 

Destutt Tracy no seu livro Elementos de Ideologia (1801) e reformulado mais tarde por 

Marx e Engels, n’A Ideologia Alemã. Nesse ideário, a ideologia seria uma espécie de 

“horizonte” que norteia a vida social, construído para respaldar os interesses políticos 

das elites. Segundo Marx,  

 
Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os 
pensamentos dominantes; em outras palavras, a classe que é o poder material 
dominante numa determinada sociedade é também o poder espiritual 



dominante. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe 
também dos meios de produção intelectual de tal modo que o pensamento 
daqueles aos quais são negados os meios de produção intelectual está 
submetido também à classe dominante. (MARX E ENGELS, 2007, p. 48) 

 

 A classe que detém o poder econômico possui também o poder de elaborar as 

ideias dominantes na sociedade. E, segundo Louis Althusser, no ensaio A Ideologia e os 

Aparelhos Ideológicos de Estado, essas ideias seria o conjunto de crenças que levam os 

indivíduos a aceitarem as estruturas sociais existentes como “boas” e “desejáveis”. No 

debate marxista, a obra de Althusser foi significativa à pesquisa educacional, pois 

ofereceu bases a várias críticas da educação como instrumento de reprodução social. 

 Com efeito, Althusser entende por aparelhos ideológicos do Estado um certo 

número de realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de 

instituições distintas e especializadas (Althusser, 1980, p.62). Tais instituições, segundo 

o autor, seriam o sistema religioso, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de 

informação e cultural que funcionam através da ideologia. De acordo com o autor todos 

estes aparelhos ideológicos têm como finalidade “a reprodução das relações de 

produção, isto é, das relações de exploração capitalistas”. (Althusser, 1980, p. 72) 

Althusser afirma que o aparelho ideológico que tem maior importância nos sistemas 

capitalistas é a escola, por englobar as crianças de todas as classes sociais desde o início 

da vida escolar.  

 Desse modo, Althusser argumenta que a educação é um dos principais meios 

pelos quais a classe dominante transmite suas ideias permitindo assim a reprodução e a 

permanência da sociedade capitalista. De acordo com Althusser, a escola atua de duas 

formas para a manutenção da estrutura social, de forma direta ela ajuda na formação de 

mão de obra e de forma indireta vai contribuir para difundir diferenciadamente a 

ideologia. O autor dedica uma pequena parte de seu ensaio para discutir sobre o uso da 

escola como forma de reprodução da sociedade capitalista e lança as bases para as 

teorias críticas mais focalizadas em currículo.  

Sobre esse ponto, Eliacy Nobre afirma que: 

 
A escola, na sociedade capitalista, reproduz, explicitamente ou não, a 
ideologia burguesa de várias formas: I) através do ensino dos conteúdos, 
quando este ensino realizado descontextualizado do real; quando a luta das 
classes subalternas “desaparece” da História; II) nas relações autoritárias, 
sobretudo, entre professor e aluno, relações que posteriormente serão 
reproduzidas; III) e, ainda, por meio do material didático que, inúmeras 
vezes, reproduz a visão burguesa de mundo como única e verdadeira, 
rechaçando a vivencia e cultura das classes dominadas.(NOBRE, 200, p.25) 



 

 A escola, portanto, é um instrumento de transmissão de ideologia através de seu 

currículo ao determinar quais conhecimentos são tidos como legítimos para serem 

ensinados em sala de aula. Sabe-se que, na sociedade capitalista, existem duas classes 

antagônicas: a classe dominante e a classe dominada, que vivem em constantes 

conflitos, onde a primeira busca incansavelmente a manutenção da sua condição de 

exploradora. Ao buscar a manutenção de seu poder através da escola, a classe 

dominante vai atuar principalmente através do currículo elaborado para serem 

ministrados e avaliados em sala de aula. Com efeito, a escola é uma das instituições que 

o poder dominante utiliza para transmitir sua ideologia social e atuará através do 

currículo determinando o que os sujeitos devem aprender e como aprender.  

 Ao buscar compreender o papel reprodutivo das escolas, nos anos 1970 a 

sociologia britânica e estadunidense levanta questões voltadas mais diretamente 

relacionada ao currículo e cria-se o movimento chamado “Nova Sociologia da 

Educação” (NSE), o qual passa a estudar a seleção e a organização do conhecimento 

escolar. Para Alice Casimiro Lopes, os estudos da Nova Sociologia da Educação 

abriram “uma nova tradição de que o currículo não forma apenas os alunos, mas o 

próprio conhecimento, a partir do momento em que seleciona de forma interessada 

aquilo que é objeto da escolarização” (Lopes, 2011, p.29). Nesse momento, nasce um 

campo de estudos sobre currículo que busca entender a seleção do conhecimento e a 

definição das normas e dos ritos que irão compor esse objeto.  

 Nesse sentido, inúmeras análises consideram a ideologia desempenha um papel 

fundamental. Dentre elas, pode-se destacar a obra Ideologia e Currículo, do crítico 

neomarxista Michael Apple, em 1979. Apple se preocupa em entender os vínculos entre 

educação e economia, isto é, o ensino reproduz a dinâmica econômica, legitimando os 

imperativos da produção e circulação do capital e da desigualdade entre as classes. Para 

isso, o autor retoma o conceito de hegemonia formulado por Gramsci. Nesse contexto, a 

hegemonia consiste na construção de uma espécie de consenso legitimador em torno 

dos projetos das classes dominantes, que é possibilitada através das mesmas agências 

sociais e culturais elencadas por Althusser. No caso dos currículos escolares, esses 

documentos tendem a ser produzidos a fim de sempre afirmar e reafirmar a hegemonia 

das elites. Visando respaldar seu poderio, esses grupos procuram legitimar somente 

conteúdos informacionais, epistemológicos, éticos e procedimentais que representem e 

justifiquem o imaginário social e a divisão do trabalho capitalista como se fossem entes 



“universais e naturais”, portanto fechados a reformulações históricas e sociais que 

venham a contestar a dominação de classe. Nestes termos, os currículos escolares são 

artefatos fundamentais à reprodução da hegemonia das elites na sociedade civil, 

veiculando os valores, preconceitos e objetivos “lícitos” a se comprometer. Contudo, 

segundo Apple e outros teóricos, é imprescindível questionar esse estado de coisas, 

nunca perdendo de vista o caráter concreto, mutável e possivelmente emancipatório do 

currículo. Assim,  

 
[...] devemos escrutinar rigorosamente a forma e o conteúdo do currículo, as 
relações sociais dentro da sala de aula e as maneiras pelas quais 
conceituamos atualmente esses aspectos, enquanto expressões culturais de 
determinados grupos em determinadas instituições e em determinadas 
épocas. (APPLE, 1995, p. 45). 

 
 Ou seja, precisamos conhecer o cotidiano escolar, o conhecimento que constitui 

o currículo e a prática do professor para compreendermos como ocorre a reprodução da 

ideologia da classe dominante. Nesse ponto o interesse de Apple e outros autores é 

descobrir porque determinado conhecimento é considerado legítimo e outros, não. A 

forma como o currículo está organizado pode beneficiar alguns grupos e prejudicar 

outros.  

 Assim, através do conhecimento que constitui o currículo determinado pelos 

grupos dominantes a ideologia dessa classe é transmitida as classes dominadas. 

Certamente, há ênfases e omissões no currículo (Canen e Moreira, 2001) que são 

deliberadas ideologicamente em vista da hegemonia do capital e é indispensável que 

esses aspectos façam parte das preocupações de um agir docente realmente 

emancipatório nas escolas.   

 

1.3. Currículo e Formação dos Professores de Sociologia: o caso da rede estadual 

de ensino do Rio de Janeiro 

 

 Certamente, entre o currículo e a formação de professores há um vínculo 

semântico indissolúvel. Não há currículo sem professor e o trabalho docente não 

acontece sem o currículo e é preciso explorar essa relação, tendo como parâmetro a 

realidade do ensino da Sociologia escolar na rede fluminense de ensino médio. 

O professor é o agente essencial para a realização do currículo em sala de aula. Nesse 

contexto, Sacristán afirma que   

 



o professor transforma o conteúdo do currículo de acordo com suas próprias 
concepções epistemológicas e também o elabora em conhecimento 
pedagogicamente elaborado de algum tipo e nível de formalização enquanto a 
formação estritamente pedagógica lhe faça organizar e acondicionar os 
conteúdos da matéria, adequando-os para os alunos. (SACRISTÁN, 2000, 
p.185) 

 

 Está evidente que, no entender de Sacristán, o currículo não é apenas a lista de 

conteúdos e diretrizes prescritas pelos órgãos de Estado. É algo mais: é uma construção 

escolar coletiva, cujo ator dinamizador cabe ser o docente. É ele que deve se apropriar 

das prescrições curriculares para que essas façam sentido nos diferentes contextos 

escolares. Por que essas realidades são diversas e bastante mutáveis também o currículo 

deve estar em constantes reformulações. Ora, ele não pode ser entendido um documento 

“neutro” que, sob essa suposta rubrica, autoriza aceitações das determinações do capital.  

O currículo é uma construção social que pode colaborar a ressignificações plurais e 

justas do humano. Mas estariam os professores preparados a tal tarefa? O debate 

acadêmico nos ajuda a responder negativamente à pergunta. 

 Há tempos, a pesquisa educacional dá conta de que é preocupante a formação 

dos futuros professores que irão atuar na escola básica, conforme as palavras de Paulo 

Pires de Queiroz (2012):  

 
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 
distanciamento entre a formação dos estudantes de licenciatura do cotidiano 
escolar revela problemas de dimensões bastante preocupantes. 

 

 Por um lado, as partes específica e pedagógica da formação docente parecem 

muito distantes entre si. Por outro lado, é necessário que o futuro professor saiba 

relacionar o conhecimento específico de sua disciplina com o cotidiano escolar, por 

meio de uma capacitação, inicial e continuada, que seja articulada às escolas e a seus 

problemas gerais e específicos. No caso da Sociologia escolar, os debates sobre o seu 

currículo e sua formação docente se ampliaram a partir da Lei n. 11. 684 do ano de 

2008, através da qual as disciplinas de Filosofia e Sociologia tornaram-se obrigatórias 

em todas as séries do ensino médio. Façamos uma breve análise dessas discussões.  

 Quanto ao desenho curricular dos cursos superiores em Ciências Sociais, Anita 

Handfas apresenta três modelos formativos oferecidos pelas universidades federais 

brasileiras. O primeiro modelo é o chamado “3+1”, muito conhecido entre as 



licenciaturas, nesse modelo temos o bacharelado somado com as disciplinas de 

educação. O segundo modelo aponta a integração dos dois cursos bacharel e licenciatura 

no qual o aluno integraliza o currículo para um deles. E, o terceiro e último modelo, 

separa totalmente, em dois cursos distintos, o bacharelado e a licenciatura. É importante 

ressaltar que ocorre uma notável supervalorização da parte específica em todas essas 

modalidades. 

 Temos nos cursos de Ciências Sociais que atuam com a formação de professores 

poucas disciplinas, as chamadas disciplinas pedagógicas. Especialmente na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), temos no currículo do curso de Ciências 

Sociais: uma didática oferecida no quarto período, uma disciplina de Organização da 

Educação no Brasil oferecida a partir do terceiro período, uma de Psicologia da 

Educação no quinto período e quatro disciplinas de prática a partir do quinto período até 

o oitavo período. São cerca de sete disciplinas ditas pedagógicas, dessas sete disciplinas 

quatro são de prática. Embora seja expressivo o número de disciplinas pedagógicas no 

curso, ainda são predominantes os cuidados de professores e alunos com a formação 

teórica dos futuros professores. Parece, pois, haver uma desvalorização da relação 

teoria-prática que convém fundamentar o agir docente. Muitos professores que 

ministram as disciplinas de conteúdo específico acreditam que para ser um bom 

professor basta dominar as teorias sociais, sem compreender, entretanto, que o ensino é 

uma prática de contextualização desse saber em circunstâncias sociais, culturais e 

cognitivas concretas e em vista de interesses diversos. Trata-se de um quadro não é 

diferente nas outras licenciaturas, como a literatura contemporânea assinala. 

         A transformação dos rumos da educação escolar requer uma mudança de 

concepção na formação de professores. Cumpre não apenas articular as partes específica 

e pedagógica como também vincular esses estudos às realidades escolares. Para tanto, 

essa formação tem muito a ganhar com a adoção de um olhar crítico-reflexivo da 

docência (Queiroz, 2012; Tardif, 2002). Essa perspectiva considera imprescindível que 

nesse espaço teoria e prática estejam de mãos dadas, através do estudo articulado, e sem 

hierarquizações, de saberes científicos, pedagógicos e experienciais. Convém que 

formadores de professores, licenciandos e professores da escola básica realizem 

pesquisas conjuntas sobre as condições históricas, pedagógicas, culturais, políticas e 

pessoais em que a docência está inserida, propondo respostas aos desafios da educação 

escolar. Nesse terreno, uma abordagem das normas e diretrizes curriculares favorece 

bastante mudança de postura pretendida. 



 Na rede fluminense de ensino médio, está em vigor um programa curricular 

formulado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) com 

a finalidade de melhorar o índice de qualidade educacional da rede. Com efeito, a 

constituição do currículo mínimo acontece como uma forma de reverter a nota baixa 

obtida no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)1. A rede da SEEDUC-

RJ no ano de 2009 ocupou a 26° posição no ranking dos estados brasileiros.  

 Nesse contexto, a SEEDUC-RJ lança em fevereiro de 2011 o currículo mínimo 

visando melhorar a qualidade da rede de ensino. Uma equipe pedagógica formada por 

professores da rede pública de ensino fica responsável pela elaboração do currículo 

mínimo. Inicialmente este documento foi desenvolvido para os anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio regular contendo as seguintes disciplinas: Matemática, 

Língua Portuguesa/Literatura, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Em 2012, foi 

feita a revisão dessas seis disciplinas e a inclusão de mais disciplinas: 

Ciências/Biologia, Física, Química, Língua Estrangeira, Educação Física e Arte. Nessa 

revisão, foi aberto espaço para que professores da rede contribuíssem, propondo 

acréscimos e supressões de conteúdos de acordo com as necessidades vivenciadas na 

prática educativa.  

 Logo na apresentação, o currículo mínimo deixa claro que ele serve como 

referência a todas as nossas escolas, ou seja, cria conteúdos homogeneizados uma base 

comum de conteúdos a todas as escolas da rede pública estadual.  O currículo mínimo, 

segundo a SEEDUC-RJ, tem por finalidade: 

  
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. 
Com isso, pode se garantir uma essência básica comum a todos e que esteja 
alinhada com as atuais necessidades de ensino, identificadas não apenas nas 
legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, mas 
também nas matrizes de referência dos principais exames nacionais e 
estaduais. (RIO DE JANEIRO, 2011, p. 2) 

 

 Segundo a SEEDUC-RJ, o currículo mínimo busca fornecer ao educando os 

meios para a progressão no trabalho, bem como em estudos posteriores e, 

fundamentalmente, visa assegurar-lhe a formação comum indispensável ao exercício da 

                                                             
1   O Índice de desenvolvimento da educação (Ideb) foi criado em 2007 pelo INEP como um 

indicador nacional que permite acompanhar a qualidade da educação por meio de dados que auxiliam no 

estabelecimento de metas para melhoria do Ensino. Ele é calculado a partir de dados da aprovação escolar 

obtidos no Censo Escolar e das médias de desempenho nas avaliações do Saeb e da Prova Brasil. 



cidadania. (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 02) 

 O currículo mínimo de sociologia do Estado do Rio de Janeiro é organizado em 

habilidades e competências. É definido o tema e elencado as habilidades e competências 

da temática. Nesse currículo, estão incluídas as três áreas que compõem as Ciências 

Sociais sociologia, antropologia e ciência política abrangendo os três campos temáticos. 

A área de sociologia aborda a temática “trabalho”, em suas relações sociais consumo, 

comunicação de massa e formas de violência. A área de antropologia aborda os 

conceitos de cultura, diversidade e identidade, preconceito e discriminação. E a área da 

ciência política aborda os conceitos poder, política, estado, democracia e participação 

política. Essas categorias são entrelaçadas em doze blocos temáticos, cada um 

correspondente a um bimestre do ensino médio, como mostra o Quadro n° 1: 

 

Quadro n° 1: O Currículo Mínimo de Sociologia e suas temáticas 

Bimestre/série 1 bimestre 2 bimestre 3 bimestre 4 bimestre 
1ª série O 

conhecimento 
sociológico 

Cultura e 
diversidade 

Cultura e 
identidade  

Preconceito e 
discriminação 

2ª série Cidadania, 
direitos 
humanos e 
movimentos 
sociais 

Trabalho, 
sociedade e 
capitalismo 

Relações de 
trabalho 

Estratificação e 
desigualdade 

3ª série Cultura, 
consumo e 
comunicação 
de massa 

Poder, política 
e estado 

Cidadania, 
democracia e 
participação 
política 

Formas de 
violência e 
criminalidade 

Fonte: SEEDUC/RJ (2012). 

 

Como podemos perceber, a partir de uma introdução ao conhecimento 

sociológico, sua historicidade e sua natureza, são discutidas variadas temáticas em torno 

dos conceitos de cultura, trabalho e poder, abordando seus desafios e dilemas na era da 

informação, na Pós-modernidade e na sociedade multicultural. É um conjunto bastante 

abrangente de debates que pode colaborar ao desenvolvimento do pensamento 

sociológico dos alunos, dentro de propostas docentes crítico-reflexivas.  

A proposta tem despertado polêmicas. De um lado, muitos professores entendem 

que o currículo é um importante guia para o ensino, que oferece várias margens de 

manobra aos professores nas diversas situações educativas. De outro lado, há aqueles 

docentes que enxergam no programa uma imposição verticalizada do Estado sobre o seu 



trabalho, que se atenta muito mais a indicadores educacionais e o ENEM do que a 

verdadeira qualidade do ensino. Para estes últimos, a articulação entre os conteúdos do 

currículo e essas avaliações, acompanhadas por bonificações administrativas àqueles 

que seguirem fielmente as prescrições, interfere no exercício da docência que deve ser 

questionada.  

É certo que o currículo mínimo significa mais uma instância de controle ao 

trabalho docente. Mas se deve lembrar que a Sociologia não é cobrada nas avaliações 

educacionais de larga escala [SAEB, Prova Brasil, SAERJ] e tem sido pouco 

significativa nas últimas edições do ENEM, logo a pressão por resultados e observância 

das diretrizes curriculares é menor do que em outras disciplinas. No âmbito de nossa 

disciplina, penso que o documento pode contribuir à qualidade da Sociologia escolar na 

rede estadual, nas práticas pedagógicas de docentes crítico-reflexivos. O currículo 

mínimo é um suporte interessante de conteúdos conceituais e temáticos que dialogam 

com várias teorias sociais e a dominação capitalista é um eixo que pode ser discutido 

em todas as unidades bimestrais propostas.  

O conhecimento sociológico acreditado pelas academias sociológicas é uma 

construção inerente à expansão da modernidade capitalista (Neves, 2014). É muito 

difícil pensar em modos alternativos de produção nas cidades e no campo para além dos 

imperativos da maximização da eficácia, da eficiência, da hierarquização de funções e 

benefícios. Por sua vez, a percepção e a gestão da diversidade cultural costumam ser 

mediadas pelos interesses do capital. Identidades culturais subalternizadas tem sido 

visibilizadas e valorizadas na mídia de massa como mercadorias, ainda que nessas 

instâncias e nas agências de Estado essas minorias busquem reivindicar igualdade e 

respeito. E as deliberações políticas, não raramente, são disputas onde o capital impõe 

seus ditames. E não se pode perder de vista o papel da ideologia na legitimação desse 

quadro, de uma divisão desigual do trabalho, de um imaginário social preconceituoso e 

excludente e de uma política por vezes anti-democrática. Ou seja, críticas sociológicas 

ao capital e sua ideologia podem ser despertadas à luz dos tópicos sugeridos pela 

SEEDUC/RJ, favorecendo um ensino exitoso. 

Não há dúvidas de que o currículo é como que um “percurso” de valores, 

conhecimentos, normas e práticas pelo qual a educação escolar pode atingir as suas 

finalidades. Mas, diante das teorias e problemas revisados, seria o currículo uma 

simples grade “neutra” de conteúdos, ritos e normas voltados à organização técnica do 

trabalho docente ou, em uma outra direção, seria o currículo uma representação de todo 



o processo educativo, de seus pressupostos e finalidades sociais? O currículo seria 

sempre um veículo da ideologia dominante ou poderia ser uma arena de debates e 

proposições crítico-reflexivas e emancipatórias? E o que pensam os professores de 

Sociologia a respeito desses problemas quando propõem suas práticas de ensino? 

Compreendo que esse objeto se trata de um campo de disputas entre a sociedade que 

temos e a sociedade que queremos, para qual apropriações das teorias críticas do 

currículo [e, em reflexões de maior fôlego, das teorias pós-críticas também] são 

importantíssimas à conscientização dos futuros professores e à dinamização de 

alternativas pedagógicas na formação e no exercício da docência nas escolas. É, 

portanto, na confluência entre essas questões que propomos esta investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Este capítulo tem por objetivo demonstrar como foi realizada a presente 

pesquisa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho descritivo. As pesquisas sociais 

ao longo do tempo têm realizado suas pesquisas baseadas em métodos qualitativos.  

 A pesquisa qualitativa consiste em um estudo que busca se aprofundar na 

compreensão de um grupo social, de uma instituição, etc. A abordagem qualitativa é 

uma metodologia que se justifica por se aprofundar “no mundo dos significados e das 

ações humanas, um lado não perceptível, e não captável em equações, médias ou 

estatísticas.” (Minayo. 1993)  

Para Minayo (2001) 
a pesquisa qualitativa trabalha com significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis.  

 Podemos afirmar que pesquisas que empregam a metodologia qualitativa têm 

maior nível de profundidade nos comportamentos individuais e permite mais acesso as 

informações para a realização da pesquisa e que não serão quantificados. 

As pesquisas qualitativas utilizam as técnicas de observação e entrevistas devido à 

prioridade com que estas penetram na complexidade de um problema. As pesquisas 

qualitativas estão mais preocupadas com as dinâmicas sociais e isto não pode ser 

quantificado. 

 Segundo Gerhardt e Silveira (2009) as características da pesquisa qualitativa 

são:  
objetivação  do  fenômeno;  hierarquização  das  ações  de  descrever,  
compreender,  explicar,  precisão  das  relações  entre  o  global  e  o  local  
em  determinado  fenômeno;  observância  das  diferenças  entre  o  mundo 
social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos 
buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados 
empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao 
pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. 

 Assim, podemos perceber que o método qualitativo difere do quantitativo na 

medida em que não utiliza dados estatísticos para realizar suas análises.  

A presente pesquisa utilizou uma das técnicas mais importantes do método qualitativo: 

a entrevista. Segundo Minayo (2001) a entrevista:  
é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada 
por iniciativa do entrevistador, destinada a construir informações pertinentes 
para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de temas 



igualmente pertinentes tendo em vista este objetivo.  
  

 Esse tipo de técnica envolve interação entre as pessoas o que contribui para um 

maior entendimento daquilo que o entrevistador busca obter em sua entrevista. Essa 

técnica de entrevista possui diversas características como: sondagem de opinião, 

entrevista semi-estruturada, entrevista focalizada e entrevista projetiva.   

 No presente estudo foi utilizado entrevistas estruturadas para coletar as 

informações necessárias para o desenvolvimento do estudo no sentido de compreender 

alguns questionamentos abordados.  

 A amostra da pesquisa foi composta por cinco professores de sociologia, 

formados em Ciências Sociais e que lecionam na rede pública de ensino estadual do Rio 

de Janeiro. Os dados coletados e analisados na pesquisa serão demonstrados em formas 

de tabelas no capítulo “Resultados”, onde mostraremos o percentual da amostra 

trabalhada possibilitando uma maior compreensão dos dados coletados relacionados à 

problemática da pesquisa. 

 Seguindo o planejamento de entrada no campo da pesquisa (em anexo) 

coletamos e decodificamos os dados levantados que serão apresentados no capítulo 

seguinte. 

 Como dito antes a amostra da pesquisa se constitui de cinco professores de 

sociologia da rede estadual do Rio de Janeiro no qual três foram escolhidos por serem 

professores que acompanhei nos estágios durante os cursos de prática de ensino e os 

outros dois professores conheci através dos estágios. 

 Os depoimentos foram coletados em encontros previamente marcados e que 

duraram de uma a duas horas. Em alguns momentos, durante a coleta dos depoimentos, 

pude participar de algumas aulas o que me proporcionou a ter um contato mais direto 

com aquilo que os professores falaram durante as entrevistas.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Esse capítulo tem por finalidade apresentar os resultados da pesquisa. Para isso, 

a coleta dos dados, bem como sua decodificação, serão demonstrados em forma de 

tabelas e acompanhados dos seus respectivos percentuais de recorrências e análises.  

Os dados censitários apresentados no tópico “identificação dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa” se relacionam com as apropriações docentes do currículo 

mínimo na medida em que aqueles que apresentaram idade entre 35 e 60 anos 

declararam não utilizar o currículo mínimo em suas aulas e que ao iniciarem suas 

atividades de lecionar não havia o currículo mínimo. 

 

1. Identificação dos sujeitos envolvidos na pesquisa 

 

1.1 Sexo 

  Masculino 02 

  Feminino 03 

 

A pesquisa teve como sujeitos participantes 2/5 do sexo masculino e 3/5 do sexo 

feminino.  

1.2 Idade 

 

20 – 25 anos - 

25 – 35 anos 03 

35 – 45 anos 01 

45 – 60 anos 01 

 

Não foi encontrado nenhum dos sujeitos participantes da pesquisa na faixa etária 

entre 20-25 anos, na faixa etária que compreende as idades entre 25 – 35 anos, 



aparecem 3/5 dos entrevistados, na faixa etária dos 35 – 45 anos de idade encontramos  

1/5 dos entrevistados e na faixa etária entre os 45 – 60 anos  encontramos 1/5 da 

totalidade dos entrevistados. 

 

1.3 Informações Gerais 

 
Professores Curso de 

formação 

Instituição 

formadora 

Ano de 

formação 

Ano que 

iniciou o 

magistério 

Escola Turmas 

Bahia Ciências 

sociais 

UERJ 2011 2012 Colégio 

Estadual 

Deputado 

Pedro 

Fernandes 

Ensino 

médio 

completo 

Amazonas Ciências 

sociais 

UFF 1994 1997 Colégio 

Estadual 

Aurelino 

Leal 

Ensino 

médio 

completo e 

Neja 

Mato Grosso Ciências 

sociais 

UERJ 2011 2012 Colégio 

Estadual 

Olegário 

Mariano 

Ensino 

Médio 

completo 

Rio de Janeiro Ciências 

sociais 

UERJ 2011 2012 Colégio 

Estadual 

Domício da 

Gama  

Ensino 

médio 

completo 

Rio Grande do 

Sul 

Ciências 

sociais 

PUC-RJ 2011 2014 Colégio 

Estadual 

Deputado 

Pedro 

Fernandes 

1 série do 

Ensino 

Médio 

 
 

Foram utilizados nomes de Estados brasileiros para preservar as identidades dos 

entrevistados. 

 

1.4 Aspectos do currículo mínimo 

Currículo: 
Conjunto de conteúdos Orientações aos professores 



3 2 

 
Nas amostras representadas acima, podemos identificar que 3/5 dos professores 

entrevistados consideram o currículo mínimo como um conjunto de conteúdos básicos 

que devem está presente nos planejamentos dos professores e 2/5 deles afirmam que o 

currículo é um documento que orienta as ações dos professores em sala de aula. 

 
1.5 Realização do conteúdo proposto pelo currículo mínimo 

Impossível  Possível  

5 - 

 

A tabela acima demonstra a unanimidade dos professores entrevistados em 

relação a seguinte pergunta: É possível colocar em prática todo o conteúdo proposto 

pelo currículo mínimo durante o ano letivo? Portanto, todos entrevistados não 

consideram possível colocar em prática todo o conteúdo proposto pelo currículo 

mínimo. Afirmam que além de ser um documento extenso para uma disciplina que 

conta com turmas de 1 e 2 ano com apenas um tempo e o 3 ano com dois tempo ainda 

tem as exigências da Secretaria de Educação como o preenchimento da chamada que 

leva tempo da sala de aula e as realizações das avaliações externas. 

 

1.6 Importância do currículo mínimo de sociologia na escola básica 

Muito importante Importante Não é importante 

 3 2 

 

Este ponto da pesquisa nos leva a refletir sobre a importância que o currículo 

mínimo de sociologia da escola básica tem para os professores em seu cotidiano escolar. 

Dos professores entrevistados 3/5 acham que o currículo mínimo de sociologia é 

importante para a legitimação da disciplina no âmbito escolar e 2/5 desses entrevistados 

não acham o currículo mínimo importante, pois acreditam que em nada mudou com a 

criação desse documento no planejamento das suas aulas. Ou seja, para esses 2/5 de 

professores que afirmaram que nada mudou é importante frisar que um desses 

professores atua na escola básica antes mesmo da implantação do currículo mínimo de 

sociologia na rede publica estadual e já ministrava suas aulas sem o auxílio desse 

documento o outro  professor afirma que nada mudou porque desde quando iniciou na 



rede estadual busca ministrar suas aulas de acordo com os acontecimentos atuais e 

levando em consideração a turma em que irá trabalhar o conteúdo escolhido. Para esses 

o documento é irrelevante.  

 

1.7 Praticas pedagógicas e atuação 

Currículo mínimo Contextualização 
com a realidade do 

aluno 

Faz planejamento 
para as aulas 

Não faz 
planejamento para 

as aulas 
3 5 4 1 

 

Nos resultados coletados acima, podemos perceber que 3/5 dos professores 

entrevistados utilizam o currículo mínimo para terem uma base na hora de fazer o 

planejamento das suas aulas e os cinco professores entrevistados contextualizam o 

conteúdo que será trabalhado com a realidade dos alunos, isto é, os professores buscam 

apresentar o conteúdo trazendo para o cotidiano do aluno. Podemos observar também 

que 4/5 dos professores entrevistados faz o planejamento das suas aulas pensando no 

contexto em que serão trabalhados os conteúdos e 1/5 não fazem o planejamento, pois 

afirmam que  buscam trazer aos alunos temas atuais fazendo-os refletir sobre o seu 

papel na sociedade.   

1.8 Relação com o currículo mínimo 

Ótima  Boa  Péssima 

- 3 2 

 

Este último ponto da pesquisa buscou compreender qual a relação dos 

professores entrevistados com o currículo mínimo de sociologia da escola básica. 

Buscou descobrir como os professores enxergam sua relação com o conteúdo que 

compõem o currículo mínimo e para tal foram utilizados os seguintes juízos de valor: 

ótima, boa e péssima. Aqueles que afirmaram ter uma relação boa com o currículo 

mínimo foram os que o utilizam  como uma base mínima para planejar suas aulas, isto 

é, os professores escolhe o conteúdo proposto pelo currículo mínimo sendo esta a base 

mínima e a partir daí o professor decide em que turma e série irá trabalhar este 

conteúdo.    Assim, 3/5 dos entrevistados afirmam que tem uma relação boa na medida 

em o documento serve como uma base mínima para planejar suas aulas e 2/5 afirmam  

ter uma relação péssima com o currículo mínimo de sociologia, estes que afirmam ter 



uma relação péssima são aqueles que não utilizam não utiliza o currículo, mas é 

obrigado a acessá-lo no momento em que vai inserir as notas no sistema da SEEDUC-

RJ tendo que preencher as disciplina que trabalhou em sala de aula. É nesse sentido que 

os professores afirmam ter uma relação péssima com o currículo.  

É importante abordar que embora esses dois sujeitos afirmem que entendem por 

currículo um documento que orienta as ações dos professores em sala de aula eles não 

utilizam, pois para eles cada turma tem suas características particulares e o professor 

atua em diferentes turmas.  

Como pudemos perceber através da teoria e nos dados coletados e codificados o 

currículo não é um objeto neutro ele é uma obra histórica e socialmente construído 

dentro da lógica capitalista e carregando consigo a ideologia dominante. No entanto, 

esse documento não é algo estático ele tanto pode servir para que continue a reprodução 

social que tanto deseja a classe dominante como pode ser uma possibilidade de 

emancipação social.  No sentido de emancipação social pudermos ver nos dados aqui 

apresentados que isto ocorre quando o professor se apropria da temática que o currículo 

mínimo propõe e problematiza esta temática com os alunos contextualizando com a sua 

realidade. 

O currículo mínimo como vimos no capítulo I é composto de doze blocos 

temáticos que giram em torno de diversos conceitos como cultura, trabalho e poder 

aborda seus desafios e dilemas na era da informação, na Pós-modernidade e na 

sociedade multicultural. Esses conceitos e temáticas contribui para que tenhamos uma 

sociologia escolar critica com professores que incentivam seus alunos a se tornarem 

seres críticos e reflexivos com a realidade em que vivem. 

Assim, entendemos que o currículo somente acontece através do trabalho 

docente. Dessa forma, compreendermos o quanto é importante o currículo tanto na 

formação inicial quanto na formação continuada dos professores na medida em que 

somente valorizam a formação teórica do futuro professor em detrimento da formação 

prática. Pois, são os professores que se apropriam  das prescrições curriculares  e destas 

fazem sentido nos diferentes contextos escolares. Como vimos nos dados os professores 

trabalham em diversas turmas com características diferentes e, em cada turma as 

prescrições curriculares precisam fazer sentido. Portanto, é importante uma formação 

que considere importante a formação teoria-prática. 

Pudemos ver também através dos dados coletados alguns desafios pelos quais o 

currículo mínimo enfrenta para sua efetiva utilização em sala de aula. Para os 



professores entrevistados o currículo mínimo de sociologia é muito extenso para uma 

disciplina que conta apenas com cinquenta minutos de aula nas duas primeiras séries do 

Ensino médio e devido a isso o professor precise de mais de uma aula para trabalhar o 

conteúdo ou mesmo como relatado por alguns professores passar o conteúdo 

rapidamente para a turma. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

O propósito desse trabalho foi compreender como o professor de Sociologia da 

rede estadual de ensino do Rio de Janeiro se apropria do currículo mínimo em suas 

práticas de ensino Para tanto traçamos uma analise do conceito de currículo e sua 

historicidade, o poder e a ideologia dominante muitas vezes presente no currículo, a 

formação dos professores e o currículo mínimo de sociologia da rede estadual do Rio de 

Janeiro.  

Ao fazermos uma analise sobre o caso da rede estadual de ensino do Rio de 

Janeiro buscamos apresentar como se dá a relação dos professores de sociologia e o 

currículo mínimo. Sabemos que o currículo não acontece sem o professor e nesse 

sentido o professor, como vimos ao longo da discussão, busca se apropriar de forma 

crítica e reflexiva as temáticas propostas pelo currículo mínimo.   

 No processo de ensino-aprendizagem é importante que haja aproximação da 

teoria com a prática, e, é neste sentido que os professores buscam conhecer e trabalhar a 

partir da realidade do seu aluno. Portanto, trabalhar um conteúdo programado de 

maneira cega e insensível a essa realidade como propõe o currículo mínimo é inviável a 

uma disciplina que tem por finalidade provocar estranhamento e desnaturalização da 

realidade.  Assim, os professores buscam trazer para a sala de aula uma educação que 

propicie emancipação social problematizando e questionando a realidade social e as 

temáticas proposta pelo currículo.  

 Assim, após as análises sobre os dados coletados nas entrevistas com os 

professores de sociologia da escola básica do estado do Rio de Janeiro e compreensão 

dos pressupostos teóricos podemos concluir que é possível utilizar o currículo mínimo 



de sociologia problematizando-o e transformando-o em um instrumento para a formação 

de cidadãos críticos e reflexivos.   
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ANEXO 

ENTRADA NO CAMPO 
PLANEJAMENTO DA EMPIRIA DO ESTUDO 

Pesquisa: O currículo mínimo de sociologia da escola básica: problematizando algumas 

questões: 

 

   

Categorias Objetivos 
Professor: 

Sexo:  

Idade: 

Curso de formação: 

Instituição formadora: 

Ano de formação: 

Ano que iniciou o magistério:  

Escola: 

Turmas:  

O que você entende por currículo mínimo? 

Qual a sua opinião sobre o currículo mínimo? 

É possível colocar em prática todo o conteúdo proposto 

pelo currículo mínimo? 

*traçar o perfil do professor de sociologia escolar 

entrevistado. 

*caracterizar a relação dos professores de sociologia 

escolar entrevistados com as escolas onde trabalham. 

 

 

 

 

*caracterizar os principais aspectos do currículo mínimo 

do estado do Rio de Janeiro. 

*identificar lacunas no currículo mínimo de sociologia 

escolar do estado do Rio de Janeiro. 

 

Você acha importante o currículo mínimo de sociologia? 

Por quê? 

Qual a sua prática pedagógica em sala para colocar em 

prática o proposto pelo currículo mínimo? 

*identificar como o currículo mínimo de sociologia é 

colocado em prática pelos professores de sociologia da 

escola básica. 

Como e a partir de que você planeja as suas aulas? 

Como você seleciona os conteúdos e a forma que irá 

trabalhar com seus alunos? 

*relacionar o que o professor de sociologia da escola 

básica faz em sala de aula com o que o currículo mínimo 

de sociologia do estado do Rio de Janeiro propôs para 

que seja trabalhado. 

Qual a sua relação com o currículo mínimo de 

sociologia?  

*identificar a relação do trabalho do professor de 

sociologia escolar com o currículo mínimo de sociologia 

do estado do Rio de Janeiro 
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	É evidente que um ensino guiado pelo tecnicismo tinha raízes contextuais e ideológicas muito bem identificadas e que não poderiam ser escamoteadas por um olhar “neutro” e pretensamente universalista. Essas raízes eram os imperativos da industrializaçã...
	As críticas ao modelo tecnicista se iniciaram a partir dos anos 1970, nas academias estadunidense e britânica, com o movimento de reconceituação do currículo. O movimento, também conhecido como “Nova Sociologia da Educação”, surgiu em contrariedade às...
	Em 1973, ocorre uma conferência sobre currículo na Universidade de Rochester onde houve as primeiras tentativas de reconceituação no campo curricular. Dessa conferência surgiram duas vertentes: uma representada pelos autores William Pinar e Maxime Gre...
	Nesse sentido, para um outro importante teórico crítico do currículo, o espanhol Sacristán:
	Assim, o currículo é resultado da ação coletiva humana. Ele não somente tem por função delimitar atividades e conteúdos que deverão ser desenvolvidos pela instituição de ensino, como também é uma representação da “educação que se deseja”: um ensino re...
	[...] um elemento inocente e neutro de transmissões desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, transmite visões sociais particulares e interessadas, produz identidades individuais e sociais particulares. O ...
	O currículo é, pois, uma construção social, que traz consigo marcas daqueles que o produziram. Tomaz Tadeu Silva acrescenta que
	[...] o processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um processo social, no qual convivem lado a lado com fatores lógicos epistemológicos, intelectuais, determinantes sociais menos "nobres" e menos "formais" tais como interesses, ...
	Ou seja, não se pode pensar no currículo como um ente universal, fixo e atemporal, como que um objeto “metafísico”. Suas diretrizes, rituais e conhecimentos não são os mesmos em qualquer época ou lugar, mas são variáveis de acordo com as convenções qu...
	Nesse esforço de reconceituação do currículo, novas teorias tem emergido nas últimas três décadas: as teorias “pós-críticas”. Não se trata de um questionamento às teorias críticas, porém de um aprofundamento da crítica social aos tradicionalismos e te...
	Com as teorias críticas e pós críticas, a forma de pensar o currículo é modificada. A teoria crítica com seus conceitos nos mostra o currículo como um espaço de poder, um espaço que contribui para a reprodução da sociedade capitalista. E, com as teori...
	1.2. O currículo, o poder e a ideologia dominante
	Com o início da teorização crítica, o conceito de ideologia assume um papel central nas análises sobre escolarização e currículo. A perspectiva tecnicista é criticada por conceber a escola e o currículo como aparatos ideológicos de controle social.
	Mas afinal o que é ideologia? O conceito foi cunhado pelo pensador francês Antoine Destutt Tracy no seu livro Elementos de Ideologia (1801) e reformulado mais tarde por Marx e Engels, n’A Ideologia Alemã. Nesse ideário, a ideologia seria uma espécie d...
	Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes; em outras palavras, a classe que é o poder material dominante numa determinada sociedade é também o poder espiritual dominante. A classe que dispõe dos meios...
	A classe que detém o poder econômico possui também o poder de elaborar as ideias dominantes na sociedade. E, segundo Louis Althusser, no ensaio A Ideologia e os Aparelhos Ideológicos de Estado, essas ideias seria o conjunto de crenças que levam os in...
	Com efeito, Althusser entende por aparelhos ideológicos do Estado um certo número de realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas (Althusser, 1980, p.62). Tais instituições, segundo o auto...
	Desse modo, Althusser argumenta que a educação é um dos principais meios pelos quais a classe dominante transmite suas ideias permitindo assim a reprodução e a permanência da sociedade capitalista. De acordo com Althusser, a escola atua de duas forma...
	Sobre esse ponto, Eliacy Nobre afirma que:
	A escola, na sociedade capitalista, reproduz, explicitamente ou não, a ideologia burguesa de várias formas: I) através do ensino dos conteúdos, quando este ensino realizado descontextualizado do real; quando a luta das classes subalternas “desaparece”...
	A escola, portanto, é um instrumento de transmissão de ideologia através de seu currículo ao determinar quais conhecimentos são tidos como legítimos para serem ensinados em sala de aula. Sabe-se que, na sociedade capitalista, existem duas classes ant...
	Ao buscar compreender o papel reprodutivo das escolas, nos anos 1970 a sociologia britânica e estadunidense levanta questões voltadas mais diretamente relacionada ao currículo e cria-se o movimento chamado “Nova Sociologia da Educação” (NSE), o qual ...
	Nesse sentido, inúmeras análises consideram a ideologia desempenha um papel fundamental. Dentre elas, pode-se destacar a obra Ideologia e Currículo, do crítico neomarxista Michael Apple, em 1979. Apple se preocupa em entender os vínculos entre educaç...
	[...] devemos escrutinar rigorosamente a forma e o conteúdo do currículo, as relações sociais dentro da sala de aula e as maneiras pelas quais conceituamos atualmente esses aspectos, enquanto expressões culturais de determinados grupos em determinadas...
	Ou seja, precisamos conhecer o cotidiano escolar, o conhecimento que constitui o currículo e a prática do professor para compreendermos como ocorre a reprodução da ideologia da classe dominante. Nesse ponto o interesse de Apple e outros autores é des...
	Assim, através do conhecimento que constitui o currículo determinado pelos grupos dominantes a ideologia dessa classe é transmitida as classes dominadas. Certamente, há ênfases e omissões no currículo (Canen e Moreira, 2001) que são deliberadas ideol...
	1.3. Currículo e Formação dos Professores de Sociologia: o caso da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro
	Certamente, entre o currículo e a formação de professores há um vínculo semântico indissolúvel. Não há currículo sem professor e o trabalho docente não acontece sem o currículo e é preciso explorar essa relação, tendo como parâmetro a realidade do en...
	O professor é o agente essencial para a realização do currículo em sala de aula. Nesse contexto, Sacristán afirma que
	o professor transforma o conteúdo do currículo de acordo com suas próprias concepções epistemológicas e também o elabora em conhecimento pedagogicamente elaborado de algum tipo e nível de formalização enquanto a formação estritamente pedagógica lhe fa...
	Está evidente que, no entender de Sacristán, o currículo não é apenas a lista de conteúdos e diretrizes prescritas pelos órgãos de Estado. É algo mais: é uma construção escolar coletiva, cujo ator dinamizador cabe ser o docente. É ele que deve se apr...
	Há tempos, a pesquisa educacional dá conta de que é preocupante a formação dos futuros professores que irão atuar na escola básica, conforme as palavras de Paulo Pires de Queiroz (2012):
	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 p...
	Por um lado, as partes específica e pedagógica da formação docente parecem muito distantes entre si. Por outro lado, é necessário que o futuro professor saiba relacionar o conhecimento específico de sua disciplina com o cotidiano escolar, por meio de...
	Quanto ao desenho curricular dos cursos superiores em Ciências Sociais, Anita Handfas apresenta três modelos formativos oferecidos pelas universidades federais brasileiras. O primeiro modelo é o chamado “3+1”, muito conhecido entre as licenciaturas, ...
	Temos nos cursos de Ciências Sociais que atuam com a formação de professores poucas disciplinas, as chamadas disciplinas pedagógicas. Especialmente na Universidade Federal Fluminense (UFF), temos no currículo do curso de Ciências Sociais: uma didátic...
	A transformação dos rumos da educação escolar requer uma mudança de concepção na formação de professores. Cumpre não apenas articular as partes específica e pedagógica como também vincular esses estudos às realidades escolares. Para tanto, es...
	Na rede fluminense de ensino médio, está em vigor um programa curricular formulado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) com a finalidade de melhorar o índice de qualidade educacional da rede. Com efeito, a constituição d...
	Nesse contexto, a SEEDUC-RJ lança em fevereiro de 2011 o currículo mínimo visando melhorar a qualidade da rede de ensino. Uma equipe pedagógica formada por professores da rede pública de ensino fica responsável pela elaboração do currículo mínimo. In...
	Logo na apresentação, o currículo mínimo deixa claro que ele serve como referência a todas as nossas escolas, ou seja, cria conteúdos homogeneizados uma base comum de conteúdos a todas as escolas da rede pública estadual.  O currículo mínimo, segundo...
	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. Com isso, pode se garantir uma essência básica comum a todos e que esteja alinhada com as atuais...
	Segundo a SEEDUC-RJ, o currículo mínimo busca fornecer ao educando os meios para a progressão no trabalho, bem como em estudos posteriores e, fundamentalmente, visa assegurar-lhe a formação comum indispensável ao exercício da cidadania. (RIO DE JANEI...
	O currículo mínimo de sociologia do Estado do Rio de Janeiro é organizado em habilidades e competências. É definido o tema e elencado as habilidades e competências da temática. Nesse currículo, estão incluídas as três áreas que compõem as Ciências So...
	CAPÍTULO II
	MATERIAIS E MÉTODOS
	Este capítulo tem por objetivo demonstrar como foi realizada a presente pesquisa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho descritivo. As pesquisas sociais ao longo do tempo têm realizado suas pesquisas baseadas em métodos qualitativos.
	A pesquisa qualitativa consiste em um estudo que busca se aprofundar na compreensão de um grupo social, de uma instituição, etc. A abordagem qualitativa é uma metodologia que se justifica por se aprofundar “no mundo dos significados e das ações human...
	Para Minayo (2001)
	a pesquisa qualitativa trabalha com significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
	Podemos afirmar que pesquisas que empregam a metodologia qualitativa têm maior nível de profundidade nos comportamentos individuais e permite mais acesso as informações para a realização da pesquisa e que não serão quantificados.
	As pesquisas qualitativas utilizam as técnicas de observação e entrevistas devido à prioridade com que estas penetram na complexidade de um problema. As pesquisas qualitativas estão mais preocupadas com as dinâmicas sociais e isto não pode ser quantif...
	Segundo Gerhardt e Silveira (2009) as características da pesquisa qualitativa são:
	objetivação  do  fenômeno;  hierarquização  das  ações  de  descrever,  compreender,  explicar,  precisão  das  relações  entre  o  global  e  o  local  em  determinado  fenômeno;  observância  das  diferenças  entre  o  mundo social e o mundo natural...
	Assim, podemos perceber que o método qualitativo difere do quantitativo na medida em que não utiliza dados estatísticos para realizar suas análises.
	A presente pesquisa utilizou uma das técnicas mais importantes do método qualitativo: a entrevista. Segundo Minayo (2001) a entrevista:
	é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes t...
	Esse tipo de técnica envolve interação entre as pessoas o que contribui para um maior entendimento daquilo que o entrevistador busca obter em sua entrevista. Essa técnica de entrevista possui diversas características como: sondagem de opinião, entrev...
	No presente estudo foi utilizado entrevistas estruturadas para coletar as informações necessárias para o desenvolvimento do estudo no sentido de compreender alguns questionamentos abordados.
	A amostra da pesquisa foi composta por cinco professores de sociologia, formados em Ciências Sociais e que lecionam na rede pública de ensino estadual do Rio de Janeiro. Os dados coletados e analisados na pesquisa serão demonstrados em formas de tabe...
	Seguindo o planejamento de entrada no campo da pesquisa (em anexo) coletamos e decodificamos os dados levantados que serão apresentados no capítulo seguinte.
	Como dito antes a amostra da pesquisa se constitui de cinco professores de sociologia da rede estadual do Rio de Janeiro no qual três foram escolhidos por serem professores que acompanhei nos estágios durante os cursos de prática de ensino e os outro...
	Os depoimentos foram coletados em encontros previamente marcados e que duraram de uma a duas horas. Em alguns momentos, durante a coleta dos depoimentos, pude participar de algumas aulas o que me proporcionou a ter um contato mais direto com aquilo q...
	CAPÍTULO III
	RESULTADOS DA PESQUISA
	PLANEJAMENTO DA EMPIRIA DO ESTUDO
	Pesquisa: O currículo mínimo de sociologia da escola básica: problematizando algumas questões:

