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RESUMO 

 

 

 

Essa trabalho pretende refletir sobre e problematizar as seguintes questões: 

Como o PIBID enquanto um espaço de inovação de metodologias estimula na ETEHL o 

processo de aprendizagem dos conteúdos da Sociologia? Que temas e estratégias de 

ensino possibilitaram uma aprendizagem mais significativa da Sociologia no contexto 

da ETEHL? Qual a percepção dos alunos a respeito desse processo? Através de um 

extenso trabalho de campo e de pesquisas bibliográficas pretendo comprovar as 

hipóteses de que o PIBID constitui um espaço de troca e de aprendizado significativo 

para bolsistas de iniciação à docência, supervisores participantes e alunos da ETEHL, 

propiciando experiências de aprendizagem em torno dos conteúdos sociológicos. Assim 

também, busco demonstrar o quanto estratégias de ensino que envolvem a participação 

dos alunos são mais ricas do que apenas as aulas expositivas, bem como conteúdos 

relacionados à vida cotidiana dos educandos, como desigualdade social, racismo, 

machismo e temas afins.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Transposição didática, estratégias de ensino, Sociologia, 

práticas metodológicas, Escola Técnica Estadual Henrique Lage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRATIC 

 

 

The present work focus on the main questions: How the PIBID, while a 

inovation environment of metodologies stimulates at ETEHL the learning process of the 

sociology as a discipline? What subjets and strategies of teaching allow a diferent kind 

of learning sociology in the ETEHL context? Whats the perception of the students about 

that process?  Through an extended fieldwork and bibliography researches I pretend to 

prove the hipoteses of PIBID as a main agent to produce an environment of exchanges 

and learning quite significant to scholarship holders, supervisors and students of 

ETEHL, providing experiences of learning aroung the sociology contents. By that, I 

also demonstrate how much strategies of learning that envolves active participation of 

the students are more interesting than expository classes as well as the contents relates 

to the daily basis of the students as social inequality, racism, sexism and others. 

 

 

KEYWORDS: Didactc transposition, teaching method, sociology, methodological 

practices, Escola Técnica Estadual Henrique Lage. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

Ao entrar no curso de ciências sociais na Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e começar a ter minhas primeiras matérias de didática e educação (ainda como 

discente e sem nenhum contato pós-ensino médio com a sala de aula), algumas 

colocações feitas por professoras na universidade não faziam pleno sentido enquanto 

futura educadora, a saber: Como controlar a bagunça dentro de sala de aula? Como 

administrar o tempo para que o conteúdo seja passado antes do sinal tocar? Como 

driblar fatores externos como o calor em uma sala sem ar condicionado ou o barulho 

nos corredores? Tais questionamentos não existiam para mim enquanto futura 

educadora só analisando a educação de forma teórica – somente com a vivência 

cotidiana da sala de aula que conseguiria dimensionar esses problemas e entender como 

eles são ofensivos para a qualidade da transmissão de conhecimento. 

Foi no meu terceiro ano de graduação que, entrando no Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que compreendi um pouco mais do olhar do 

professor dentro de uma sala de ensino médio, ou seja: quais eram os desafios entre 

docente, discentes, instituição de ensino e o currículo mínimo. Todas essas impressões 

deram espaço às reflexões postas na pesquisa realizada, focando especialmente nas 

metodologias que vivenciei durante a Licenciatura, além das percepções sobre 

juventude e participação dos alunos especialmente no ambiente da Escola Técnica 

Estadual Henrique Lage (ETEHL).  

Portanto essa monografia visa refletir e problematizar essas questões: Como o 

PIBID enquanto um espaço de inovação de metodologias estimula na ETEHL o 

processo de aprendizagem dos conteúdos da Sociologia? Que temas e estratégias de 

ensino possibilitaram uma aprendizagem mais significativa da Sociologia no contexto 

da ETEHL? Qual a percepção dos alunos a respeito desse processo?  

Em torno dessas questões, minhas suposições são: O PIBID constitui um espaço 

de troca e de aprendizado significativo para bolsistas de iniciação à docência, 

supervisores participantes e alunos da ETEHL, propiciando experiências de 

aprendizagem em torno dos conteúdos sociológicos. Assim também, estratégias de 

ensino que envolva a participação dos alunos são consideradas mais ricas do que apenas 

as aulas expositivas, bem como conteúdos relacionados à vida cotidiana dos educandos, 

como desigualdade social, racismo, machismo e temas afins.  



 
 

O ensino da sociologia no Brasil passou por diversas transformações nos últimos 

tempos e isso não seria diferente no ano de 2016, quando a Proposta de Emenda à 

Constituição número 55 (PEC 55, antiga 241) foi aprovada, prevendo a retirada da 

matéria como disciplina obrigatória. O cenário no qual essa mudança ocorre inclui 

greves, ocupações estudantis, manifestações políticas e processos extensos acerca da 

corrupção envolvendo políticos de destaque; um contexto que requer um pensamento 

crítico aflorado e que tem exigido da sociedade posicionamentos como sujeitos ativos. 

Para uma maior crítica ao ensino, entretanto, é preciso compreender suas estruturas, 

modificações e os embates que ainda são travados nesse campo. É importante um maior 

entendimento do contexto sócio econômico do país (e da juventude), além de posicionar 

adequadamente o ensino da sociologia nessa conjuntura. 

Minha pesquisa se deu a partir do trabalho de campo na ETEHL, frequentando 

as aulas da professora Claudia Facuri, supervisora do PIBID, durante os anos de 2014 a 

2016. Ademais, realizei uma revisão bibliográfica em plataformas como a Sciello, 

fundamentando a discussão teórica essencialmente em: Cruvello, Dayrell, Lopes, 

Castanho, Moraes e Silva. Essa discussão teórica enfoca conceitos como: ensino de 

sociologia; técnicas de ensino; desigualdade social; racismo e homofobia. Os exemplos 

e ilustrações empíricas foram captados na ETEHL.   

Esta monografia se estrutura em dois capítulos. O primeiro descreve 

sucintamente o PIBID que me permitiu iniciar a prática da docência, sendo muito 

responsável pelo conteúdo aqui exposto. O PIBID tem, como um de seus objetivos, 

acrescentar à formação dos licenciandos a junção de teoria e prática relativas ao âmbito 

escolar, tendo como propósito a valorização da educação e o enriquecimento da 

formação de futuros docentes. O segundo capítulo busca problematizar e contextualizar 

a realidade da ETEHL, onde fui bolsista por um ano e oito meses, localizada na cidade 

de Niterói. Partindo dessa vivência sob a supervisão da professora Claudia Facuri, 

percebi as diferenças entre as técnicas de ensino passadas na teoria e a efetiva aplicação 

prática destas. Os desafios de lecionar vão muito além da competência do docente em 

sala de aula e diversos são os aspectos chave que precisam ser harmonizados para o 

bom funcionamento da sistemática escolar. 

Por fim, a conclusão suscita questionamentos sobre o ensino da disciplina a 

partir de experiências vivenciadas, propondo reflexões sobre estudos futuros, a fim de 

acrescentar ao debate observações que repensem a didática da sociologia no ensino 

médio.   



 
 

 CAPITULO 1 – ENSINO DE SOCIOLOGIA, ESTRATÉGIAS 

DE ENSINO E O PIBID: Reflexões Necessárias? 

 

Esse capítulo busca refletir sobre o papel do ensino da sociologia no contexto 

brasileiro, a relevância do espaço do PIBID e o emprego das técnicas de ensino para 

uma aprendizagem de qualidade dos conteúdos da disciplina. Ademais, a questão 

norteadora da pesquisa que procuro responder é: Como o PIBID enquanto um espaço de 

inovação de metodologias estimula na ETEHL o processo de aprendizagem dos 

conteúdos da Sociologia? Assim também, destaco: quais são as ferramentas disponíveis 

para o professor de sociologia no ensino básico, o que engloba principalmente as 

estratégias de ensino: como utilizá-las? Em que contexto se encaixam melhor? Quais 

são as vantagens e desvantagens de se usar uma técnica específica? Unidas à 

competência e atenção do professor, estas técnicas se tornam aliadas poderosas na 

transmissão de conhecimento. Tudo isso levando em conta o cenário escolar geral no 

qual se aplicam. 

 

1.1. O Ensino da Sociologia 

 

A partir da promulgação da Lei n. 11684 de 2 de junho de 2008, começa um 

novo capítulo no ensino de sociologia no Brasil. Desde a década de 1990 que se discute 

o ensino da disciplina no ensino médio, mais especificamente em 1996 quando a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB, Lei n. 9394 de 20 de dezembro de 1996) determina que o 

discente de ensino médio deve demonstrar “o domínio dos conhecimento de filosofia e 

sociologia necessários a cidadania”, mas é a partir de 2008 que isto começa a ser posto 

efetivamente em prática. 

O ensino de sociologia no Brasil passou por diversos processos durante o tempo. 

São quatro as tendências pedagógicas abordadas por Ileizi Fiorelli Silva sendo a 

primeira classificada como clássica-científica, que levava em consideração uma 

formação humanística (a partir do estudo de pesquisas acadêmicas), tentando 

cientificizar o pensamento sociológico sobre a sociedade brasileira. A segunda se passa 

durante o período de ditadura militar e tem uma tendência tecnicista fortemente 

marcada. A terceira é classificada como científica, que buscava um contraponto à 

abordagem tecnicista do período militar, retomando a disciplinas tradicionais e a quarta 



 
 

começa em 1996 e passa a contemplar projetos transversais, interdisciplinares, trazendo 

um ensino por competências. 

 É importante destacarmos esse histórico para entender e pensar o ensino de 

sociologia hoje em dia. De onde estamos vindo? Para onde queremos ir? Quais 

metodologias devemos usar? As pesquisas sobre o ensino de sociologia vêm crescendo, 

mas parece tudo ainda um campo muito recente, por mais que já houvesse a discussão 

sobre a disciplina desde os anos 70. A forma como a sociologia é vista e abordada nos 

dias atuais se difere muito da do período de ditadura militar, por exemplo, então 

precisamos de novos horizontes a serem alcançados como futuros professores. 

A sociologia esteve presente na grade curricular desde o início do curso Normal 

até o sexto ano preparatório para vestibulares como Direito, Engenharia, Odontologia e 

Medicina. Existia, entretanto, um movimento de cientificizar o pensamento sobre a 

realidade brasileira. Como a sociologia era muito atrelada ao caráter religioso ou 

positivista, havia uma vontade de trazer a tona um conhecimento mais pragmático e 

crítico da realidade social. O ensino era desenvolvido a partir de uma perspectiva 

nacionalista e modernista, que dependia de ciências de referência, que até o momento 

não eram bem definidas no país, mas que simbolicamente direcionavam a definição dos 

currículos e as práticas de ensino. Mesmo se os professores não tivessem formação 

específica em dada área, eram as disciplinas que iam formando-os e moldando-os para 

esse ensino adaptado. 

 Para além disso, outra questão importante no ensino da sociologia são as 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, abordada por Estela Maris 

Giordani e Ariane Wollenhoupt da Luz Rodrigues em “A dimensão didático-pedagógica 

no ensino de sociologia”, onde desde 2006 percebeu-se que existem três dimensões 

bastante focadas pelos professores, como a dimensão explicativa e compreensiva, o foco 

na dimensão empírica e concreta e a valorização da dimensão linguístico-discursiva. 

 A primeira corresponderia ao estudo teórico e “suas vantagens seriam o 

conhecimento sobre as diferentes teorias a respeito de um mesmo tema, e o contato com 

a história das diversas correntes sociológicas” (GIORDANI; RODRIGUES, 2009, p. 8) 

e as devantagens se dão na apresentação de teorias as quais o discente pode não 

entendê-las como explicações sobre a vida. Já a segunda corresponderia a uma 

transmissão do conteúdo para a contextualização do educando, proporcionando um 

olhar um pouco mais analítico sobre suas vivências. 



 
 

 Por fim, a terceira dimensão corresponderia ao que as autores expõem como 

“alfabetização científica” e “a capacidade de abstração do educando ao analisar a 

sociedade.” (GIORDANI; RODRIGUES, 2009, p. 8) 

Existia, entretanto, um movimento de cientificizar o pensamento sobre a 

realidade brasileira. Como a sociologia era muito atrelada ao caráter religioso ou 

positivista, havia uma vontade de trazer a tona um conhecimento mais pragmático e 

crítico da realidade social. O desenvolvimento da passagem de conhecimento 

sociológico era dado a partir de uma perspectiva nacionalista e modernista, que 

dependia de ciências de referência, que até o momento não eram bem definidas no país, 

mas que simbolicamente direcionavam a definição dos currículos e as práticas de 

ensino. Mesmo se os professores não tivessem formação específica em dada área, eram 

as disciplinas que iam formando-os e moldando-os para esse ensino adaptado. 

Contextualizado o ensino da sociologia, podemos analisar um pouco mais de perto 

o currículo mínimo, que, de acordo com a SEEDUC, confere nas seguintes divisões: 

1º ano: Introduzir o conhecimento sociológico através da diferenciação de 

individuo e sociedade e o conceito de senso comum; conceito de cultura; etnocentrismo; 

produção e reprodução das desigualdades; preconceito e discriminação. 

 2º ano: Cidadania, direitos humanos e movimentos sociais; trabalho, sociedade e 

capitalismo; relações de trabalho; estratificação e desigualdade. 

 3º ano: Cultura, consumo e comunicação de massa; poder, política e estado; 

cidadania, democracia e participação política; formas de violência e criminalidade. 

Nas orientações curriculares (OCNs) para ensino médio apresentadas pelo MEC, 

salienta-se a importância da transposição didática. O domínio do conhecimento é 

importante, mas é irrelevante quando desunido da mediação pedagógica. Num contexto 

de massificação escolar é indispensável adaptar conteúdos para a pluralidade de 

significantes trazidos pelos alunos em sala de aula – o grande desafio do professor é de 

ter estratégias de ensino que englobem essa diversidade de aprendizado e vivências 

individuais trazidas pelos educandos. 

A razão mais imediata da aplicação do ensino da sociologia no ensino médio pelas 

OCNs é a de formar um pensamento crítico e a preparação para o exercício da 

cidadania. A todo momento a criança ou o jovem se vê impelido a formar um 

pensamento crítico pelas vivências cotidianas e posicionamentos políticos e sociais aos 

quais tem contato. Saber trabalhar essas reflexões e dar espaço para sua fala faz parte de 

um processo de exercício da cidadania, ponto que queremos alcançar com o ensino da 



 
 

sociologia. Esse exercício se torna ainda mais complexo quando observamos a realidade 

da juventude brasileira. Em “Por uma sociologia da juventude”, Juarez Dayrell nos 

permite visualizar os obstáculos que os jovens enfrentam e suas implicações no campo 

escolar. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem (PNAD) de 2007, 82,1% 

dos jovens entre 15 e 17 anos estavam cursando o ensino básico em 2007. “Mas essa 

taxa vai decrescendo no avançar da idade: entre jovens de 18 a 19 anos, a taxa cai para 

46,6% e, entre aqueles de 20 a 27 anos, apenas 25,6% estavam estudando” (DAYRELL, 

ANO, p. 23). Além disso, existe um atraso escolar latente no ensino médio onde, por 

exemplo, na faixa de 15 a 17 anos, 38,5% ainda estavam no ensino fundamental, que 

deveria ser completado aos 14 anos. 

A cor da pele também é um fator relevante levantado pela PNAD, indicando que 

20% é o percentual de jovens negros entre 15 e 17 anos que frequentam o ensino médio, 

enquanto 28,1% é o percentual de brancos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) também reconhece que brancos costumam ter 2,3 anos a mais de estudo do que 

negros no país, mencionando também que o percentual de jovens negros que trabalham 

em idade escolar é maior do que entre caucasianos. 

Tendo esse panorama da juventude em vista, podemos perceber as diversas 

nuances colocadas dentro de sala de aula; o professor precisa se adaptar à essas 

diferenças sociais e econômicas na hora de se posicionar e fazer a transposição didática 

no ambiente escolar. Esses são alguns dos desafios que por vezes aparecem 

subliminarmente dentro e fora de sala de aula 

Cabe refletir sobre o cenário escolar relacionado ao ensino da Sociologia no 

Brasil. Sobre o estabelecimento de proposta única para os professores de sociologia, 

Amaury Cesar Moraes nos traz algumas informações relevantes sobre as propostas em 

diferentes estados do território nacional. O intuito de sua pesquisa é chamar a atenção 

de que existem vários Brasis e que uma proposta unificadora é possível se for 

flexibilizada quando necessária e se pensada por professores do ensino básico ao invés 

de apenas três professores universitários, como estava acontecendo no ano de 2009. 

Para ele, é necessário um estudo sobre a disciplina no país e que seja pensado junto a 

professores de todas as localidades. Das propostas colocadas, esta é a tabela que 

compara os temas dentro da disciplina: 

 

 

 



 
 

 

Figura 01: Quadro comparativo de propostas curriculares, estados: RS, MG, PR, 

RJ e SP 

Fonte: Artigo “Licenciatura em ciências sociais e ensino de sociologia: entre o 

balanço e o relato”. 

 

Olhando a tabela rapidamente podemos perceber que existem algumas 

diferenças de propostas entre os estados, mesmo estando presentes as três ciências 

sociais, em ordem de relevância: sociologia, ciência política e antropologia. 

Os temas unânimes são introdução à sociologia; as teorias sociológicas que não 

fogem muita da tríade Marx, Weber e Durkheim; desigualdade social; Estado, 

democracia e cidadania, tema este que se demonstra necessário pela memória recente da 



 
 

ditadura militar. Cada proposta regional guarda suas particularidades, sendo a de Minas 

Gerais mais flexível para temas indiretos, pensando a sociologia como problematizadora 

e não solucionadora de questões sociais, diferentemente da proposta do Rio Grande do 

Sul, que vê o ensino da sociologia como instrumento para solução de uma perspectiva 

social, mas atrelada à linha política solidária ao governo Fernando Henrique Cardoso. 

A proposta do Paraná dá mais autonomia à prática docente, respeitando as 

especificidades de casa turma. Já a proposta do Rio de Janeiro propõe uma espécie de 

currículo mínimo, transparecendo um medo crônico do senso comum à “ideologia 

esquerdista” dentro de sala de aula, como um perigo imanente de processo comunista 

planejado no país. A proposta de São Paulo estipularia uma ciência social para cada 

ano: antropologia para o primeiro ano, sociologia para o segundo e ciência política para 

o terceiro, propondo 46 temas para os três anos e demonstrando uma preocupação 

latente com o tema da juventude. 

Diante das últimas modificações no ensino básico (a já citada PEC 55), é 

provável que novas diretrizes sejam propostas ao ensino da sociologia a fim de 

enquadrá-la nos novos padrões estabelecidos. Faz parte do trabalho de investigação 

acompanhar essas mudanças para compreender como melhor a disciplina poderá se 

adaptar aos novos moldes, sem perder o objetivo de formar cidadãos críticos e agentes 

pensantes. 

A partir dessa contextualização propus analisar o ensino da sociologia na ETEHL 

pensando as metodologias e o trabalho do professor nessa conjuntura. Como está 

estruturado o ensino de sociologia nos dias atuais? Quais são os embates metodológicos 

que essas professoras enfrentam? Como experimentar novas dinâmicas dentro de sala de 

aula e como chamar a atenção dos alunos para o envolvimento com o conteúdo? Dessa 

forma, passo a refletir sobre os significados da estratégia de ensino na literatura da 

educação.  

 

1.2.  Estratégias de Ensino: para quê? 

 

A fim de compreender como é possível se adaptar a essa pluralidade de indivíduos 

no âmbito escola – somando-a aos conhecimentos do professor – é necessário um 

elemento essencial chamado estratégia de ensino. Agora que entendemos que nem todos 

os alunos têm a mesma realidade e que, logo, apreendem o conhecimento de formas 



 
 

distintas, podemos passar para o seguinte questionamento: como transpor esse 

conhecimento de forma a contemplar essas diferentes formas de aprendizagem? 

Antes de descrevermos as metodologias de ensino é necessário ter em mente quais 

são os aliados do docente nessa jornada, a começar pelo livro didático. Em “Análise da 

categoria trabalho em livros didáticos de sociologia”, Lidiane Rocha do Nascimento 

coloca a importância do livro didático como um manual que facilita e sintetiza 

conteúdos científicos produzidos pela produção acadêmica e instituições de pesquisa, 

além de muitas vezes serem a “única fonte de leitura do campo científico feita pelos 

estudantes” (NASCIMENTO, 2012, p. 308) 

A análise do livro didático pelo docente é importante e muitas vezes o único 

aliado de produção científica ao seu alcance; o professor precisa enxergar de maneira 

crítica os conteúdos ali expostos para trabalhar em cima daqueles conhecimentos e 

adicioná-los corretamente aos conteúdos já colocados no livro. 

Existem diversas críticas à abordagem de certos conteúdos passados através do 

livro didático, e é necessário ter essa visão para facilitar e complementar esses assuntos 

em sala de aula. O livro didático pode ser um aliado na transposição didática em aulas 

expositivas, rodas de leitura, trabalhos em grupo, seminários, redações, exercícios 

preparatórios para avaliações e discussões dentro to âmbito escolar. 

Já definida a importância do livro didático como aliado, podemos dissecar um 

pouco mais a aula expositiva, que é considerada a técnica de ensino mais tradicional e, 

por causa desse aspecto, é alvo de investigação e críticas até hoje. O que é importante 

salientar, no entanto, é que essa estratégia de ensino pode ser utilizada de forma bastante 

inovadora se tomados os devidos cuidados com aspectos como autoritarismo e 

silenciamento dos discentes, para não tornar-se uma prática mecânica onde não 

prevalece uma análise crítica. Analisada por Luiz A. de Matos em “Sumário de didática 

geral”, o objetivo da aula expositiva é apenas introduzir um novo assunto, ressaltando 

que a aprendizagem total de um conteúdo não pode ser compreendida apenas por esse 

método. 

Antonia Osima Lopes, em “Aula expositiva superando o tradicional”, coloca que 

o essencial para o sucesso dessa metodologia de ensino é que o professor domine o 

conteúdo e divida-o em três etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão, além de 

ilustrar a aula com elementos didáticos que captem a atenção dos alunos (LOPES, 1995, 

p. 39) 



 
 

Algumas das vantagens que podemos adquirir com a aula expositiva são a 

economia de tempo, suprir a falta de bibliografia e ajuda no entendimento dos alunos 

em conteúdos considerados complexos. Aliadas a essas vantagens é importante que o 

docente se preocupe com algumas questões, como um bom planejamento de aula com 

objetivo claro; um esquema essencial do assunto e atenção ao tempo; cuidado com a 

clareza na linguagem; manutenção da atenção do aluno e atenção aos posicionamentos 

dos educandos, envolvendo-os participamente; além de uma síntese ao final da aula que 

amarre os conhecimentos expostos. 

O que concluímos é que a aula expositiva é uma excelente estratégia de ensino 

quando associada à atenção e dinamismo por parte do professor. A crítica a essa 

metodologia de ensino está na mecanização e autoritarismo do docente, prática que, 

aliás, é prejudicial não só na aula expositiva como em qualquer metodologia aplicada. 

Outra estratégia importante de ser destacada é o estudo de textos dentro e fora de 

sala de aula. Para Jorcelina Queiroz de Azambuja e Maria Letícia Rocha de Souza, é 

importante não entregar um texto “secamente” ao aluno, sendo necessário utilizar-se de 

uma preparação prévia como solicitar aos discentes uma pesquisa de campo ou 

bibliográfica ou mostrar filmes e músicas que tratem sobre o assunto a ser trabalhado. 

As autoras defendem que o primeiro passo para o entendimento de um texto seja a 

leitura silenciosa e individual, que trabalharia a busca por significados e “ativaria” o 

senso crítico do aluno consigo próprio, percebendo pontos de concordância ou 

discordância e preparando-o mentalmente para se posicionar como agente crítico. A 

leitura oral também é uma boa forma de primeiro contato com o texto, que possibilita o 

desenvolvimento de outras habilidades importantes, como a de formar bons leitores, 

treinar a expressividade e, principalmente, formar bons ouvintes. 

O exercício da leitura deve ser motivado a um propósito e este guiado pelo 

professor até o fim. É relevante trabalhar com aspectos verbais e não verbais do texto 

(por exemplo quando há imagens), além de incentivar a criação de hipóteses e exercitar 

o imaginário dos alunos durante e após a leitura. Esses exercícios permitem identificar 

aspectos não tão claros do texto, dando atenção também às sutilezas apresentadas. 

Além disso, é importante destacar que não existe um roteiro específico para a 

análise de um texto em sala de aula. Muitas vezes o foco da atenção pode não ser um 

dos aspectos centrais abordados no material, fazendo com que o professor conduza a 

discussão de acordo com as demandas dos alunos para novas abordagens a serem 

destacadas. O aluno deve se sentir capaz de dialogar e fazer um paralelo entre dois ou 



 
 

mais textos, desenvolvendo a capacidade de “analisar, criticar e estabelecer interação 

com o autor, com a comunidade e com o mundo” (AZAMBUJA; SOUZA. 1995, p. 59). 

Por fim, o discente deve estar apto a exercer sua própria produção textual, podendo 

dialogar com o leitor e se fazendo ouvir. 

É passível de compreensão que a leitura e a produção textual podem ser processos 

extremamente dinâmicos que devem ser guiados com cuidado pela mediação do 

professor. Se utilizar de diferentes mecanismos (leitura, escuta, discussão e produção) a 

estratégia de ensino torna-se mais abrangente e capaz de ser apreendida em diversos 

âmbitos, contemplando as diversas predisposições e dificuldades dos alunos. 

A discussão e o debate podem nascer ou não desse processo de leitura e crítica, o 

que nos leva a analisar mais uma metodologia de ensino. Para Maria Eugênia L. M. 

Castanho, o debate em sala de aula em nada acrescenta se o professor não age com zelo, 

pedindo por tarefas que exercitem o pensamento dos educandos. Alguns dos exemplos 

que se enquadram nessas tarefas é solicitar que o texto se reduza a poucas afirmações e 

negações; que o aluno proponha problematizações a partir de hipóteses e sutilezas no 

texto; e a estruturação de ideias para diagramações de possíveis abstrações textuais. 

Dei como exemplo um debate partindo de leituras, mas o  trabalho pode se dar em 

cima de qualquer material didático, como filmes, documentários, músicas e até 

situações políticas ou vividas no dia a dia. O importante é o processo criador a partir de 

fontes de informação e descoberta de possibilidades. O debate e a discussão são 

instrumentos potentes para o exercício de liderança, formação como agente crítico e 

desencadeador da curiosidade e da independência intelectual, demonstrando aos alunos 

de que são sujeitos ativos, fugindo dos postos de hierarquia e poder tão exaltados na 

educação tradicionalista. 

É de suma significância, porém, que o debate não siga por um viés de “achismos” 

e sim que haja um suporte bibliográfico para que os alunos possam se embasar para 

adquirir um posicionamento crítico. É claro que o papel do professor é importantíssimo 

para trazer essas fontes a fim de enriquecer ainda mais a discussão. Para esse estudo pré 

debate o professor deve selecionar os materiais de apoio, além de decidir se a 

organização será individual ou em grupo, podendo solicitar uma síntese por escrito dos 

posicionamentos defendidos que podem servir como base de apoio e roteiro para os 

próprios alunos. A disposição da sala de aula ajuda nesse processo, como a formação de 

uma roda onde todos possam se ver ao invés de manter a organização tradicional das 

carteiras. Propor que os grupos ou alunos façam perguntas uns para os outros também 



 
 

movimenta e estimula a produção de conhecimento e cuidar para que o debate não tome 

um viés emocional apoiado em preconceitos. Diversos poderão ser os caminhos 

tomados por sujeitos participativos dentro de sala de aula e é importante ter em mente 

que nem sempre chegar a uma conclusão comum é o objetivo de uma atividade como 

essa; o relevante é aflorar nos alunos um comportamento de pesquisadores, agentes 

críticos, além da eloquência e da capacidade de serem ouvintes atentos. Muitos são os 

ganhos desta metodologia, que dinamiza a apreensão de conhecimento no âmbito 

escolar. 

Por fim, seria relevante trazer a crítica de Ilma Passos Alencastro Veiga em 

“Seminário como técnica de ensino socializado”, que diz respeito à falta de cuidado 

com a estratégia do seminário, onde os professores costumam trocar o monólogo do 

docente pelo do discente, sem levar em consideração que a interação e a 

problematização dos temas é o mais importante para a apreensão do conhecimento. Para 

ela, é difícil fugir das generalidades quando abordada essa forma de ensino e explicita 

que as críticas dos alunos aos seminários recaem “na utilização do seminário como 

técnica única empregada pelos professores, o que torna as aulas monótonas e 

cansativas.” (VEIGA, Ilma P.A., p. 108). Ela ainda defende um posicionamento 

diferenciado do professor no caso da utilização dessa metodologia de ensino, além de só 

distribuir um tema para cada grupo. A missão do professor nesse cenário é o de 

provocar a reflexão e participação ativa dos discentes. 

 Essa postura diferenciada deve ser tomada uma vez que, em um trabalho de 

investigação grupal, o professor sai do papel de “detentor do conhecimento” e passa a 

ser um mero orientador – os transmissores de conhecimento são agora os alunos que 

pesquisaram, se reuniram e debateram o assunto em conjunto. Dentre as etapas a serem 

seguidas nessa técnica de ensino, estão: explicitar os objetivos; sugerir temas aos 

alunos; recomendar bibliografia mínima e complementar; orientar os alunos na busca de 

fontes confiáveis; oferecer orientações por escrito sobre pontos essenciais do tema; 

preparação do calendário, prevendo o tempo necessário para conclusão do trabalho; 

escolha do tema e subtema; obtenção de informações por intermédio de pesquisas, 

experimentações, leituras e entrevistas; ler a bibliografia previamente, individualmente 

ou em grupo; escolher relatores e comentaristas dentro dos grupos; providenciar 

materiais e recursos de ensino necessários à realização do seminário (VEIGA, Ilma 

P.A., p. 108). 



 
 

 Para melhor escolher uma técnica de ensino, o professor precisa de alguns 

recursos que muitas vezes estão fora do seu alcance, como estruturas, para a exposição 

de um filme ou música, um ambiente silencioso que não compita com sua voz nem com 

a dos alunos e o planejamento para o (pouco) tempo que lhe é dado para ministrar o 

conteúdo. É gritante a diferença de aulas com um tempo para outras que têm dois 

tempos seguidos de aula. Por minhas experiências pessoais em diferentes colégios, 

percebi como é difícil o aproveitamento de aulas com um só tempo, muito do que se 

perde com chamada e organização dos alunos. É nesse contexto que muitas vezes se 

aplica como metodologia a aula expositiva, mas sem os devidos cuidados já citados 

anteriormente, uma vez que o conteúdo precisa ser passado com urgência nesses casos. 

Muitas vezes uma estratégia de ensino que tem a necessidade de ser aplicada em uma 

aula, com início, meio e fim, precisa ser dividida em duas ou mais aulas para que todo o 

processo se conclua. Então não raro a primeira aula é só a explicação do conteúdo pelo 

professor, a segunda são colocações dos alunos (muitas vezes por exercícios para casa) 

e a terceira a entrega das correções e notas dos trabalhos. 

 As técnicas de ensino acima citadas são alguns dos instrumentos que podem ser 

utilizados pelo professor. Uma coisa, no entanto, é certa: sem planejamento, atenção ao 

aluno e materiais de apoio, nenhuma dessas estratégias é possível. Independentemente 

da escolha do professor, não existe técnica melhor do que outra e sim competência e 

sensibilidade para o sucesso na transmissão do conhecimento. 

 A fim de explicitar as estratégias de ensino como um caminho metodológico 

alternativo, surgiu o PIBID como um espaço inovador e estimulador de outras 

experiências e formas de ensinar.  

 

1.3. O PIBID 

 

É oferecido pela CAPES e tem como objetivo incentivar a docência através do 

meio universitário em todo o país. O programa insere alunos de cursos de licenciatura 

no ambiente escolar orientados por um professor universitário e um professor no meio 

estudantil onde pretendem atuar (ensino fundamental e médio), promovendo uma 

transição guiada e aperfeiçoando o aluno através da vivência empírica e de relatórios 

periódicos que são encaminhados ao CAPES para acompanhar a evolução dos futuros 

professores. 

Alguns dos objetivos do programa são: 



 
 

 

- Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 

- contribuir para a valorização do magistério; 

- elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 

educação básica; 

- inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 

participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 

docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 

superação de problemas identificados no processo de ensino-

aprendizagem; 

- incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

- contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 

formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 

nos cursos de licenciatura. 1 

  

Para isso que isso seja possível, ocorrem reuniões periódicas com alunos da 

licenciatura, professores supervisores e a coordenação de área. São produzidos 

relatórios e o projeto dá o impulso para novas atividades a serem propostas nas escolas 

vinculadas – muitas destas atividades expostas em encontros como o ENSOC (Encontro 

Estadual de Ensino de Sociologia), semanas acadêmicas, realização de pôsteres, etc. No 

ano de 2016, as orientações de subprojeto para os participantes do programa incluíam: 

 a elaboração de material didático para aplicação em sala de aula;  

 proposições e debates sobre novas metodologias e inovações das estratégias de 

ensino;  

 desenvolvimento de atividades que englobassem o áudio visual;  

 oficinas de formação para professores das escolas vinculadas;  

 oficinas de formação aos licenciandos sobre o ensino da sociologia no ensino 

básico;  

 oficinas de cinema com professores, licenciandos e supervisores;  

 organização de um trabalho interdisciplinas e um grupo de estudos;  

 vídeo debates nas escolas; preparação para aulas em momentos extra classe;  

 participação em espaços extra classe;  

 troca com membro de organizações civis e incentivo à formação de grêmios 

estudantis;  

                                                           
1 http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid, acessado em 19/11/2016 

 



 
 

 projetos que enfatizem memórias da escola e do bairro a partir de documentos e 

entrevistas;  

 reuniões periódicas de monitoramento do projeto;  

 divulgação do subprojeto através de seminários, palestras e mostras; produção 

de artigos e materiais escritos;  

 produção de material imagético;  

 participação em mostras e encontros sobre educação;  

 pesquisa semestral que vise registrar as atividades para acompanhamento do 

processo. 

A importância dessas orientações é a de assistir professores e licenciandos na 

produção e reprodução de conhecimento através de novas práticas e formulações que 

deem espaço a um processo criativo e de inclusão, onde várias vozes são ouvidas para 

incrementar e inovar o processo educacional. A relevância dos licenciandos nessa 

atmosfera se dá porque trazem um contraponto entre docente e discente, além de serem 

familiarizados com a produção do conhecimento e o cotidiano em sala de aula, 

colocando em prática as teorias apreendidas durante a graduação. O próximo capítulo 

apresenta exemplos do PIBID na ETEHL, captados durante minha experiência como 

bolsista de iniciação à docência, de 2014 até a finalização da monografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 CAPITULO 2 – ENSINO DE SOCIOLOGIA NA ETEHL NO 

ÂMBITO DO PIBID: Temas, estratégias de ensino e  

percepções dos alunos. 

 

A partir da discussão do capítulo anterior, procuro explicitar as questões: Que 

temas e estratégias de ensino possibilitaram uma aprendizagem mais significativa da 

Sociologia no contexto da ETEHL? Qual a percepção dos alunos a respeito desse 

processo?  

Para compreender um pouco melhor esse funcionamento, meu intuito é o de 

ilustrar, com exemplos, situações vividas dentro de sala de aula, como elas conversam 

com as estratégias de ensino e como a professora, nós bolsistas e os alunos se 

comportaram durante cada nova experiência. A importância da integração de todos 

esses campos (docentes, discentes, licenciandos, teoria e prática) é essencial para a 

compreensão do universo de sala de aula de uma forma ampla, considerando seus fluxos 

e movimentos, uma vez que é um ambiente vivo, no qual o conhecimento e as vivências 

são trocados a todo instante. Além de todas essas nuances, me proponho a fazer uma 

comparação estrutural entre diferentes escolas que frequentei, a fim de demonstrar que o 

ambiente material e a organização do tempo são de extrema relevância no âmbito 

escolar, sem poderem ser deixadas de lado. 

 

2.1. Os PIBIDIANOS na ETHEL 

 

A Escola Técnica Estadual Henrique Lage (ETHEL) se localiza no bairro do 

Barreto, em Niterói, e foi fundada em 1923. A escola oferece ensino médio e 

fundamental regular e ensino técnico, provendo aulas durante os turnos matutino e 

vespertino, além de abrigar o Centro de Educação Tecnológica Profissional (CETEP) do 

Rio de Janeiro. A escolha do nome é em homenagem ao industrial Henrique Lage.  

A escola conta com ampla estrutura, contando com refeitório, quadra 

poliesportiva fechada, duas quadras de futebol e basquete abertas, cineclube, sala 

multimídia, sala de informática, xerox interna, quatro laboratórios e um espaço para o 

grêmio estudantil. Quatro mil alunos estudam lá e o estudo é laico. Os cursos técnicos 

oferecidos são os de construção naval, máquinas navais, edificações, eletrônica e 

eletrotécnica. 



 
 

A ETEHL é uma instituição referência no estado do Rio de Janeiro e também no 

município de Niterói. De 2014 a 2016 a escola ganhou três prêmios em diferentes 

eventos de inovação, incluindo a Mostratec Júnior em 2014 em Novo Hamburgo, Rio 

Grande do Sul, o Prêmio Jovem Pesquisador de Niterói em 2015, no estado do Rio de 

Janeiro e a Feira Internacional de Ciências e Engenharia (Intel ISEF) em 2016 no 

Arizona, nos Estados Unidos. 

Além dos grandes incentivos à inovação tecnológica, o colégio tem um ambiente 

político que tem crescido bastante. Em 2015 os alunos se organizaram e fizeram 

passeatas na cidade de Niterói para pedir mais recursos para a escola devido a falta de 

verbas pela qual a instituição passava. Em 2016, no contexto das ocupações nas escolas 

estaduais e da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, a ETHEL não ficou de fora, 

fazendo protestos e manifestações no centro de Niterói, em conjunto com outras 

unidades da FAETEC e com o apoio de colégio como o Pedro II de Niterói. Todas essas 

atividades, unidas à greve de professores e funcionários que durou quatro meses em 

2016, foi puxada pela instituição de grêmios unificados da FAETEC – o grêmio da 

unidade Henrique Lage não ficou de fora e organizou os alunos de Niterói para as 

manifestações pedindo por mais recursos e respeito à educação. Junto a essas iniciativas 

foi lançado também um protesto virtual, puxado pelos grêmios, que se utilizava da 

hashtag #NãoTáNormalFaetec para chamar atenção aos problemas enfrentados pelas 

unidades. 

Comecei meu trabalho como bolsista na escola em abril de 2014, junto com 

alguns outros colegas de curso, orientados pelos professores Mauricio Pinto e Claudia 

Facuri de sociologia. Desde o início acompanhei as aulas da professora Claudia, junto 

com Vinicius Alves, Giulia Cândido, Luana Caravellas e Marcela Miranda, todos 

também bolsistas do curso de licenciatura em Ciências Sociais na UFF. 

Esta oportunidade abriu muitas portas tanto para os professores quando para os 

bolsistas, nos permitindo ter contato com a sala de aula antes da graduação e 

vivenciando experiências que não podem ser colocadas somente na teoria. Para os 

professores, é uma oportunidade a de trocar com licenciandos que podem trazer outra 

perspectiva para dentro de sala de aula, se colocando quando necessário e trazendo 

novas atividades para serem trabalhadas. 

Foi durante minha estadia no PIBID, especialmente na ETEHL, onde a professora 

Claudia me acolheu com tanto carinho, que pude perceber que a vivência cotidiana do 

docente inclui muitas surpresas que não pude aprender nas aulas de didática dentro da 



 
 

faculdade. Cada turma é diferente da outra e, mesmo que passemos o mesmo conteúdo 

para todas elas, a aula seguirá um rumo diferente pelas colocações e posicionamentos 

dos alunos. Aprendi que ser professora é ter a sensibilidade aberta para que se possa 

verdadeiramente comunicar com os adolescentes, além de passar o conteúdo de forma 

sincera e objetiva para aquele grupo de jovens que está exposto ao conhecimento. 

Juntando as orientações do PIBID para coordenadores, professores e licenciandos 

ao cotidiano sempre vivo da sala de aula, o resultado foi o seguinte: muitas atividades 

novas, projetos de médio e longo prazo dentro das turmas, entrosamento entre bolsistas 

e alunos, aprendizado quanto ao plano de aula, preparação de provas e correções, 

atenção às demandas dos adolescentes, etc. Não que algumas dessas práticas já não 

acontecessem nas aulas desses professores, mas acredito que a dinamização dentro de 

sala de aula, os preparativos e as discussões pós avaliações e pós período letivo 

acrescentaram muito a todos os envolvidos no projeto, tornando, talvez, a sala de aula 

menos solitária para os professores e somando mais experiência para os bolsistas de 

forma orientada e atenciosa.  

 

2.2. Aulas de Sociologia: conteúdos percebidos como interessantes  

  

A cada novo ano novos embates são colocados para o ensino de sociologia na 

escola: em 2014 houve a Copa do Mundo, reduzindo um pouco algumas aulas. No 

entanto, nos utilizamos desse megaevento para trabalharmos questões relevantes à 

matéria dentro de sala de aula. Em 2015, houve a greve de faculdades e instituições 

federais, onde a FAETEC se juntou. Algumas passeatas foram feitas por alunos de todas 

as unidades, aderindo a greve e lutando por seus direitos enquanto estudantes. Já em 

2016 houve uma greve de professores e servidores na escola que durou quatro meses – 

tempo que tentamos reaver no segundo semestre do ano, lidando com algumas 

complicações como a paralisação de funcionários e a falta de merenda escolar, fazendo 

com que cada semana tivesse um turno diferente, entre matutino e vespertino. 

A ETEHL também trabalha o currículo mínimo (citado no capítulo I), que guia o 

encadeamento das aulas anualmente. A professora Cláudia Facuri sempre tenta trabalhar 

os conteúdos do currículo básico com dinamismo em sala: primeiro apresenta o 

conteúdo em forma de aula expositiva e, para fixar e trabalhá-lo, aposta em rodas de 

leitura, debates, filmes e trabalhos individuais ou em grupo. Esses mecanismos servem 

para fazer os alunos produzirem e firmarem seus conhecimentos nos assuntos 



 
 

apresentados, que normalmente são cobrados em provas e exercícios que valem nota. A 

participação dos alunos nas aulas também sempre conta pontos em suas avaliações 

bimestrais, exigindo a atividade dos discentes. Já o professor Mauricio Pinto, que não 

tive a oportunidade de acompanhar, prefere as aulas expositivas e suas avaliações se dão 

por provas ou atividades escritas. Para ambos a participação dos bolsistas pelo PIBID 

traz grandes contribuições ao trazer novos olhares para a prática escolar. 

As aulas expositivas, debates, rodas de leitura e trabalhos em grupo costumam ser 

dados na sala fixa de cada turma; os filmes e discussões sobre os mesmos são passados 

no cineclube, que precisa ser agendada com antecedência; as aulas com PowerPoint, 

música, vídeos e imagens são dadas na sala multimídia, que também precisa de 

agendamento prévio. 

Durante todas as atividades que acompanhei enquanto bolsista, pude observar 

bastante envolvimento dos alunos principalmente em aulas temáticas abordando 

assuntos como racismo, machismo e questões políticas do cotidiano. Uma das 

observações da professora Claudia se mostrou muito coerente quando disse que “os 

alunos precisam muito ser escutados e precisamos dar esse espaço de voz para eles, é 

aqui onde eles podem falar, às vezes não têm essa liberdade nem no ambiente familiar”. 

E, de fato, o que mais pude vivenciar durante minha participação na escola foi um 

posicionamento crítico contínuo dos alunos sobre diversos assuntos, todos eles 

mediados pela professora e algumas vezes por nós, bolsistas. 

O primeiro projeto que desenvolvemos enquanto bolsistas PIBID teve como 

objetivo trabalhar com alunos do 2° ano do ensino médio a temática da Copa do Mundo 

2014, a partir de uma perspectiva não hegemônica e com uma proposta interdisciplinar. 

No desenvolvimento da atividade buscamos contribuir para que os alunos se 

reconhecessem como agentes na construção do conhecimento, realizando investigações, 

debates e exposições de ideias acerca do que não era exibido sobre o megaevento da 

FIFA, relacionando o tema às teorias e conceitos sociológicos pertinentes. 

A abordagem do tema se fez a partir do uso das seguintes estratégias 

metodológicas: livro didático, artigos e reportagens, vídeos e músicas, trabalhados em 

aulas expositivas, rodas de leitura e discussões. 

A temática racial foi o ponto de partida para mobilizar os alunos, possibilitando 

abordar temas polêmicos como a política de cotas e a representação da população negra 

na sociedade. Utilizamos como texto de base a crônica do Artur Xexéo sobre o episódio 

envolvendo o jogador Daniel Alves e seus desdobramentos. 



 
 

Em um segundo momento, foi solicitado aos alunos a produção de cartazes sobre 

a Copa do Mundo 2014. Os temas abordados foram: racismo no futebol, protestos, o 

papel da mídia, as remoções em torno do Maracanã, os gastos públicos com o evento, a 

instituição FIFA e o legado da Copa do Mundo. 

Concluímos que a metodologia utilizada foi essencial para a interação dos alunos 

com a disciplina instigando uma reflexão crítica acerca da Copa do Mundo 2014 e dos 

temas sociológicos. 

Percebemos uma melhor recepção para com os conteúdos trabalhados, 

incentivando a exposição oral e artística: a primeira através de rodas de leitura e debates 

e a segunda por meio da produção de cartazes que foram afixados no auditório, 

possibilitando divulgar o projeto, cujos resultados foram socializados na exposição 

realizada pela escola. 

Durante a semana de consciência negra fizemos também um trabalho sobre a 

questão do racismo no Brasil, aproveitando para falar também do racismo no futebol já 

que estávamos em ano de Copa do Mundo. Também pedimos para que os alunos 

produzissem cartazes falando sobre a atuação dos negros em diversas área e como o 

racismo os afeta independente do campo de atuação. 

No final do ano trabalhamos visões políticas com o segundo ano. A estratégia 

era a de dividir os alunos em grupos e fazer com que eles escolhessem alguma visão 

política (anarquismo, socialismo, social democracia ou liberalismo), de acordo com o 

que foi exposto em sala de aula, para que aprofundassem suas pesquisas e defendessem 

a visão política escolhida para a sala. Formulamos uma apresentação de no máximo 

quinze minutos para cada grupo e depois orientamos os grupos a uma rodada de 

perguntas e respostas, onde eles poderiam escolher para qual “visão política” dirigir 

seus questionamentos. A proposta era de que cada grupo deveria convencer o outro de 

que seu posicionamento político era mais coerente. 

Num primeiro momento houve a explicação das teorias políticas. As fontes 

utilizadas pelos alunos consistiam basicamente em pesquisas na internet e no livro 

didático, pesquisas essas que foram orientadas sobre aonde não buscar informações que 

poderiam ser falaciosas. A organização dos grupos consiste, em sua maioria, em quase 

todos os alunos falando, além da produção de pôsteres explicativos. 

Num segundo momento, quando todos os grupos já haviam colocado seus 

posicionamentos, sugerimos uma rodada de perguntas e respostas onde cada grupo 

deveria fazer uma pergunta individualmente para outro grupo. Mesmo os alunos que 



 
 

não se identificavam com aquela visão política, entraram no “jogo” e fizeram esforço 

para entender outras visões e defender o seu grupo. Algumas vezes é notável questões 

individuais se sobrepondo ao caráter didático da técnica de ensino,  mas para isso existe 

a mediação do professor, que retorna para o objetivo da atividade que é o de apreensão e 

troca de conhecimentos. 

Por fim, depois da rodada de perguntas e dos últimos posicionamentos dos 

alunos referentes ao seu tema, todos os grupos entregaram seus cartazes para serem 

analisados pela professora e arrumamos as carteiras da forma como as encontramos no 

início da aula. 

O intuito dessa atividade é que os alunos se coloquem criticamente em relação a 

um tema específico, além de aflorar neles um espírito de pesquisadores e agentes 

participantes capazes de serem ouvidos e de ouvirem. A mediação do docente é 

imprescindível para que esse tipo de atividade ocorra, uma vez que a organização é um 

pouco diferente da disposição tradicional, o que faz com que os alunos se sintam mais a 

vontade em falar e em escutar seus colegas de classe também. 

Em 2015 tive a oportunidade de acompanhar no terceiro ano a turma do ano 

anterior. Dessa vez trabalhamos bastantes conceitos políticos, movimentos sociais e 

tivemos muitas discussões em sala de aula. Levamos um palestrante para falar do seu 

caso individual em Pinheirinho, por exemplo, enquanto falávamos sobre abuso policial 

e o poder do Estado. Nesta ocasião, fizemos uma roda de conversa na qual todos 

poderiam se ver e opinar sobre o assunto. O palestrando falou um pouco sobre sua 

experiência pessoal e ao final do relato os alunos puderam se colocar e trocar 

concepções. 

Fizemos, também, a diferenciação entre poder econômico, poder político e poder 

do Estado, além de ensinar mais alguns conceitos básicos de Marx, Weber e Durkheim. 

No segundo semestre trabalhamos com filmes e documentários que mostravam a 

realidade em periferias no Rio de Janeiro e a violência policial, além de como a 

informação é manipulada. Também passamos um documentário sobre o agronegócio e 

demonstramos como a violência pode vir de todos os lados – pode estar inclusive no 

que você come. Todas essas atividades eram seguidas por colocações póstumas dos 

alunos, para podermos ouvir suas opiniões e tirarmos as dúvidas que poderiam surgir 

durante a exibição dos conteúdos imagéticos. 

 

 



 
 

2.2.1. Racismo 

 

A discussão sobre desigualdade racial só pode ser compreendida se 

encontrarmos suas raízes num contexto histórico. Já na Grécia antiga Aristóteles 

afirmava que alguns povos seriam destinados ao trabalho por serem mais fortes 

fisicamente, enquanto outros estariam destinados a governar por serem mais fracos, mas 

intelectualmente mais capacitados. Essa ideia contribuiu para todo o processo de 

escravização, que por sua vez alimentou o conceito de raça em termos biológicos 

(JUNIOR, 2008), que gerou o racismo moderno – considerando negros e indígenas 

inferiores. 

Por essas questões, existem muitos autores que renegam a terminologia “raça” 

por acreditarem que ela está embebida nesse conceito de inferioridade, defendendo, 

portanto, o uso de “etnia” para se referir a diferentes povos e culturas. 

Wilmo Ernesto Francisco Junior, em “Educação anti-racista: reflexões e 

contribuições possíveis do ensino de ciências e de alguns pensadores”, acredita que é 

exatamente por esse histórico de marginalização e exploração que o termo raça deva ser 

apropriado, mesmo acreditando que o sentido da palavra, em sua concepção biológica, é 

inconcebível como diferenciação de seres humanos, atentando para o caráter histórico, 

social e cultural de raça. 

É importante salientar, também, a diferença entre preconceito e discriminação. O 

racismo engloba as duas esferas, mas existe uma divergência marcante entre as duas. 

Preconceito “é uma opinião preestabelecida, que é imposta pelo meio, época e educação 

[...]. Ele pode ser definido também como indisposição, um julgamento prévio, negativo, 

que se faz de pessoas estigmatizadas por estereótipos” (SANT’ANNA, 2005, p. 62). Já 

a discriminação é uma “ação de exclusão, restrição ou preferência que impede o 

tratamento ou acesso igualitário a direitos e oportunidades em função da cor” 

(THEODORO, JACCOUD, 2005, p. 111-2) 

O ponto principal em trazer a temática do racismo para dentro do ambiente 

escolar é o de evitar que o cenário educacional perpetue a desigualdade social e a lógica 

racista; se calar diante do problema é ser conivente com a discriminação. Num contexto 

de meritocracia e individualismo no qual vivemos, se os educadores não se 

posicionarem criticamente diante de situações racistas, a escola continuará apoiando 

indiretamente um sistema de marginalização social. A atenção deve se dar no âmbito 



 
 

escolar como um todo, uma vez que tratar um caso de racismo isoladamente não fará 

com que pensamentos e atitudes discriminatórias mudem. 

A exemplo disso, em 2015 enquanto acompanhávamos novamente uma turma de 

primeiro ano, conversamos sobre os temas de racismo e machismo. Decidimos passar 

dois curtas sobre os temas em sala de aula: “Vista a Minha Pele”, dirigido por Joel Zito 

Araújo e “Acorda, Raimundo... Acorda!”, dirigido por Alfredo Alves, ambos nacionais 

e tratando sobre racismo e machismo, respectivamente. Ao final da aula tivemos um 

tempo para discutir os filmes e o que mais chamou a atenção dos adolescentes foi o 

curta que abordava o tema do racismo. 

O debate se acalorou quando chegamos à temática das cotas raciais. Um grupo 

de meninas que estava do lado esquerdo da sala se pronunciou contra, todas eram 

brancas. Vinicius falou um pouco sobre a questão histórico-social e a fala dele abriu 

brecha para que outros alunos pedissem a voz. Em particular uma menina negra, 

representante de sala, que falou sobre suas experiências de racismo desde os cinco anos 

de idade. 

Foi muito especial ver a mudança no semblante das meninas que antes 

recriminavam as cotas raciais, o debate foi extremamente engrandecedor. 

Ao término da aula um menino se aproximou de mim e da Claudia e confessou 

que nunca tinha entendido o porquê de ser sempre segregado no jardim de infância 

pelos colegas. Falou que, depois dessa aula, tinha entendido que passara por preconceito 

racial. 

 Tivemos debates sobre isso durante algum tempo e foi bom perceber que 

conseguíamos atrelar alguns conhecimentos com outros conceitos passados em sala de 

aula, como os de cultura e senso comum, além de atiçarmos as vivências individuais 

desses alunos e suas percepções sobre os temas. Para alguns desses alunos, trabalhar a 

temática do racismo foi essencial para seu próprio reconhecimento enquanto cidadãos. 

No final do ano, também nessa turma de primeiro ano, fizemos um trabalho com 

cartazes para a semana de consciência negra, mas dessa vez exaltando negros e negras 

em vários campos diferentes e não só conversando sobre racismo. Novamente, quando 

estávamos propondo a atividade em sala de aula, os alunos se colocaram dizendo que 

não gostariam de fazer mais um trabalho sobre racismo – que já sabiam que a 

discriminação existia e que queriam fazer algo diferente; gostariam de exaltar o negro 

na sociedade ao invés de falar do lado negativo que é ser afrodescendente. Com essas 

colocações, escolhemos efetivamente fazer um trabalho de admiração e estima à 



 
 

negritude, que exaltaria o papel dos negros na política, no esporte, na educação, entre 

outros. 

Foi importante perceber o quanto precisamos ter diferentes abordagens para 

tratar temas que envolvem discriminação e preconceito. De fato, tratar o negro como 

sempre vítima de ataques, para aqueles adolescentes, não fazia mais muito sentido – o 

que eles desejavam era ver o negro como sujeito capaz de alcançar coisas importantes, 

também para um processo individual de representatividade. 

Separamos os alunos em grupos e cada um falou do que é ser negro nessas áreas 

específicas que foram escolhidas através de sorteio. Ao final da aula tivemos uma 

pequena discussão, sintetizando os conhecimentos passados, e dando o fechamento 

necessário para o assunto. 

 

2.2.2. Gênero 

 

 É durante as décadas de vinte e trinta do século XX que surgiram as primeiras 

intenções explícitas quanto ao ensino de sexualidade na educação brasileira. A 

preocupação latente era com a constituição de um “interesse moral e higiênico do 

indivíduo” e quanto ao “interesse da raça” (MARQUES, 1994), com um caráter 

fortemente conservador. 

 O segundo momento marcante sobre o ensino da sexualidade dá-se num 

contexto pré ditadura militar, já no início da década de 60, onde o tema da educação 

sexual retornou de forma mais sistemática, mas que rapidamente foi suprimida pelo 

regime vigente. Em 1965, uma portaria do secretário de Estado dos Negócios da 

Educação do Estado de São Paulo proibiu os temas de educação sexual e contracepção 

de serem lecionados. Em paralelo a essas proibições, porém, existia um forte 

movimento feminista e de educadores que militavam a favor da inclusão do tema nos 

ensinos fundamental e médio, mas foi, por fim, no campo das ciências biológicas que o 

ensino sobre sexualidade alcançou seu espaço no início da década de 80. 

 Foi com a epidemia de HIV/AIDS no final da década de 80 e início da de 90 que 

o assunto das doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência 

começaram a ter a devida atenção no ensino básico. O tema da prevenção foi acolhido 

de forma definitiva e abriu portas para ampliar a discussão sobre gênero e sexualidade 

nas escolas. 



 
 

 No ano de 2015 foi apresentado ao Congresso Nacional o projeto de Lei 

867/2015 que inclui o programa “Escola sem Partido”. Dentre as propostas do projeto 

está a pretensão de eliminar a discussão sobre gênero e sexualidade, chamada de 

“ideologia de gênero”. Nos últimos anos, projetado pela mídia e movimentos sociais, a 

discussão sobre o respeito aos gêneros, violência contra a mulher e 

homo/transexualidade tem se acalorado em diversos âmbitos, gerando debates sobre 

preconceito e respeito ao próximo. No entanto, por uma ótica conservadora, temas 

relacionados a gênero e sexualidade se mostram ameaças para com o que Judith Butler 

chama de heternormatividade, que seria a predisposição de papéis inatos ao sexo 

biológico que nascemos, sem espaço para novas expressões de gênero e expressões de 

sexualidade diferentes da heterossexual. 

Em 2015, em uma das últimas aulas do semestre letivo, pude preparar e dar uma 

aula sobre gênero e sexualidade para a turma de primeiro ano. Aproveitei o espaço que a 

professora Claudia me deu para poder falar um pouco sobre desigualdade de gênero, 

homofobia e tratar de aspectos sociais vinculados à identidade de gênero e 

homossexualidade, tirando as dúvidas que possivelmente poderiam surgir. 

Foi uma surpresa ver o quanto os alunos se envolveram com o tema. Durante 

toda a minha explicação várias perguntas e posicionamentos foram colocados, mais 

pelos meninos do que pelas meninas. No entanto, no final da aula, um grupo de meninas 

se aproximou para falar sobre suas impressões; todas elogiaram o conteúdo programado 

e falaram sobre suas questões pessoais enquanto mulheres dentro da sociedade, como os 

assédios que sofrem diariamente, sobre não se sentirem confortáveis com os próprios 

corpos, sobre a dicotomia homem x mulher, etc. Quando questionadas sobre o porque 

não terem dado suas opiniões durante a aula, uma delas disse que não se sentia 

confortável entre os meninos porque não percebia um espaço de fala para tal. Nos ficou 

claro, naquele momento, da importância de discutir gênero em sala de aula porque os 

alunos e alunas ainda não se sentem plenamente confortáveis enquanto agentes para se 

posicionarem frente a certos assuntos. 

Além do desconforto a ser vivenciado, é relevante perceber o quanto os 

discentes gostam de tratar sobre esse assunto e ainda têm muitas dúvidas sobre as 

questões de gênero. Em um outro episódio dentro de sala de aula, no ano de 2014, 

propomos um trabalho em grupo que tratava dos movimentos sociais, onde um grupo de 

meninas quis falar sobre feminismo e movimento das mulheres. Depois de alguns 

posicionamentos, como sobre os padrões de beleza, o culto à magreza e a 



 
 

hipersexualização da mulher, surgiu a discussão sobre depilação. Uma das meninas se 

posicionou dizendo que as mulheres não tinham que se depilar porque a mídia e seu 

círculo social dizem ser certo, mas porque ela efetivamente quer se depilar. Houve uma 

tentativa, interrompendo a fala dela, de constrangê-la, onde uma menino a perguntou: 

“Mas você se depila?”, e ela respondeu: “Quando eu quero, sim”. Muitos dos assuntos 

sobre gênero e sexualidade ainda envolvem uma ideia de poder, constrangimento e 

ridicularização das lutas LGBT e feministas. Ao meu ver, é por esse tipo de 

posicionamento, que as meninas do primeiro ano durante minha aula com outra bolsista 

sobre o tema, se sentiram coagidas ao silêncio na frente dos meninos. 

Fala sobre gênero dentro de sala de aula é empoderar essas meninas e dar a elas 

espaço de fala, assim como tratar sobre sexualidade é cultivar o respeito quanto a 

diferentes orientações sexuais e demonstrar que a prática sexual é normal, 

independentemente de que parceiro se escolhe para viver essa experiência. Tudo isso 

salientando os devidos cuidados que devem ser tomados sempre, tanto em relação a 

dsts, gravidez na adolescência e respeito ao próximo. 

Em “Uma escola do século XX para alunos do século XXI: o PIBID como 

interlocutor do ensino de sociologia para distintos sujeitos”, Cruvello, Dos Santos e 

Candido chamam a atenção para posicionamentos dos alunos referentes às aulas no 

ensino médio na ETEHL. Luana Caravellas, bolsista do PIBID, faz a seguinte 

colocação: 

 

Em uma das aulas, a professora estava dando a média do bimestre 

para a turma e citou os alunos faltosos. Dentre esses alunos, perguntei 

a um deles o motivo de faltar tantas aulas. Ele respondeu que não 

sente vontade de ir à aula, “que tudo aquilo poderia ser pesquisado em 

2 minutos na internet”. O problema, segundo ele não era com a 

professora, nem com a matéria em si, mas com o método. Esta 

colocação crítica do aluno é justamente um dos grandes desafios que 

encontrei: levar o saber científico à realidade dos alunos, criando aulas 

que despertem mais atenção, sem comprometer o conteúdo. 

 

Assim também, o bolsista de iniciação à docência do PIBID na ETEHL Vinicius 

Alves declarou: 

 

Ter uma forma estabelecida de dar aula não existe, há muitas 

maneiras, com métodos diferentes. Porém, muitos alunos não 

concordam com a forma de darmos aula. O professor fala quase cem 

por cento das aulas. Esta foi uma das críticas feitas por alunos que 

convivemos ao longo desses meses. Com isso em mente e sempre que 

possível, selecionamos para os alunos temas discutidos na sociedade, 

pertinentes à grade curricular de Sociologia. 



 
 

 

 

E, por fim, o ponto de vista do aluno da ETEHL Vitor Silva, representante do 

Grêmio Estudantil é bastante interessante sobre a ênfase do ensino tradicional nas aulas 

expositivas sem conceber a realidade do aluno: 

 

Não questiono o conteúdo passado, mas a maneira como é passado. A 

escola é a mesma há muito tempo, com uma estrutura rígida que, em 

minha opinião, já está ultrapassada. Logo esta deve ser superada, 

como os professores também devem procurar novas metodologias 

para alcançar os alunos. Isso não é tão incomum, pois já existem 

novas experiências de escola no Brasil, com uma formação construtiva 

do aluno. No entanto, o radicalismo não pode dar certo. Deveríamos 

achar um meio termo entre o ensino tradicional e o ensino 

construtivista, visto que da maneira que está, é uma estrutura falida. 

 

 

Conversei com diversos alunos2 durante minha frequência nas aulas como 

bolsista. Segundo Adriano, do segundo ano, o que mais sentia falta nas aulas era uma 

maior dinamização que integrasse os alunos. Para ele, a metodologia utilizada na 

maioria das aulas (no caso, a aula expositiva) fazia com que o conteúdo fosse passado 

de forma maçante e desinteressante para os alunos. A mesma crítica foi ouvida diversas 

vezes por mim durante esses dois anos de permanência na ETEHL, onde os alunos 

acreditam que o a estratégia da aula expositiva não os contempla. Eles gostariam de 

participar mais da produção de conhecimento, por isso a relevância de se utilizar outras 

estratégias que flexibilizem a participação dos alunos. 

As mudanças acontecem de forma acelerada desde o século passado e um 

questionamento que devemos nos fazer é o de porquê mantermos sistemas tradicionais 

de ensino sendo que não acompanham a velocidade da tecnologia e dos novos meios de 

comunicação entre pessoas. A internet facilitou muito o acesso ao conhecimento e as 

trocas em tempo real, ritmo que muitas vezes a escola não consegue acompanhar. É 

perceptível o quanto a aula expositiva, na qual a voz pertence somente ao professor e o 

ensino é pautado na decoração do conteúdo, que o método não contempla os jovens 

modernos, pertencentes a um mundo no qual todos têm voz e participam ativamente de 

diversos tipos de discussões com acesso facilitado. A imagem do professor como 

detentor intocável do conhecimento precisa ser urgentemente repensada dentro dessa 

perspectiva, observação que não raro é falada entre os alunos. 

 

                                                           
2 Os nomes dos entrevistados são fictícios.  



 
 

2. 3. Minhas percepções sobre outras escolas.  

 

Além da minha vivência na ETEHL, pude, durante minha graduação, frequentar 

outras duas escolas pelo estágio obrigatório que me fizeram ter uma visão diferenciada 

em relação a educação no ensino médio. Ambas acompanhei por pequenos períodos de 

tempo, o que não me fez ter uma visão contínua e ampla do ensino nessas escolas, mas 

percebi algumas questões chave importantes para a transmissão do conhecimento. 

Tive a oportunidade de acompanhar a professora Vera durante quatro meses no 

Colégio Estadual Aurelino Leal, também localizado em Niterói, durante o ano de 2015. 

A estrutura da escola inclui refeitório, pátio e cantina interna. Na escola só há o ensino 

regular e dois turnos, matutino e vespertino. As metodologias utilizadas pela professora 

incluíam aulas expositivas, exercícios em sala pelo livro didático e rodas de leitura. Nos 

três anos também se seguia o currículo mínimo do ensino de sociologia. A carga horária 

consistia em um tempo semanal nas turmas de 1º o 2º ano e de dois tempos semanais 

não seguidos em turmas de 3º ano. 

Minha participação era basicamente de observação. Os alunos se envolviam 

ocasionalmente nas aulas, sendo que na maior parte das vezes ficavam quietos. A 

professora tinha um grande desafio que era o de competir com o barulho que vinha de 

fora da sala de aula: a configuração escolar, tanto em aspectos estruturais físicos quando 

as de organização com os horários, faz com que a competição com os ruídos externos 

fosse contínua e atrapalhasse exposição do conhecimento. Essas estruturas são bastante 

diferentes na Escola Técnica Estadual Henrique Lage, onde as salas são refrigeradas e 

fechadas, atendendo às necessidades principalmente sonoras, essencial para a relação 

turma x professora. 

Minha segunda experiência foi no Colégio Universitário Geraldo Reis durante o 

primeiro semestre de 2016, acompanhando a professora Tatiana, que dá aula para as 

turmas de 1º, 2º e 3º ano. São dois tempos seguidos de sociologia por semana para cada 

turma. A estrutura da escola conta com pátio coberto, refeitório e datashow em todas as 

salas de ensino médio. A professora se utiliza de metodologias como aulas expositivas, 

redações, debates em sala de aula, filmes, passeios escolares, visitas a palestras e 

trabalhos em grupo. 

Foi interessante perceber o quanto o espaço interfere na qualidade das aulas, 

uma vez que também no Colégio Universitário Geraldo Reis as salas não tinham 

refrigeração e, mesmo não havendo tanta movimentação nos corredores, as janelas estão 



 
 

sempre abertas e são viradas para o pátio, fazendo com que o barulho afete a qualidade 

das aulas. Isso acontece também pela diferença nos horários do ensino médio e 

fundamental, que costumam ter recreios e horários de almoço diferenciados. 

Essas pequenas diferenças modificam drasticamente o esforço e a qualidade das 

aulas. Mesmo em espaços como é o caso do Colégio Universitário Geraldo Reis, em 

que há datashow como alternativa metodológica, se não houver um ambiente sonoro 

favorável para lecionar as aulas se tornam mais árduas tanto para o docente quanto para 

o discente. 

Depois de dois anos frequentando diferentes espaços escolares e analisando o 

ensino da sociologia no ensino médio, é nítido que vários fatores interferem na 

dinâmica das aulas. Uma boa estrutura física e organizativa escolar é essencial para que 

as aulas sejam de qualidade; claro que a competência dos professores também é 

extremamente relevante, mas esse trabalho se tratou de docentes bastante capacitados 

que poderiam ter aproveitado mais seu acúmulo de conhecimentos se o ambiente escolar 

fosse mais favorável. Talvez esse seja um passo para desmistificar o papel de professor-

herói, que consegue dar uma aula de qualidade em qualquer circunstancia. A verdade é 

que fatores externos têm muito mais influência dentro da sala de aula do que se imagina. 

A começar pela carga horária. É muito difícil encadear um pensamento lógico, 

fazer chamada, às vezes entregar trabalhos, pedir um exercício para casa e controlar a 

turma em quarenta minutos. O barulho de fora de sala de aula também conta muito, não 

adianta um plano de aula impecável e uma turma silenciosa se o recreio de outras 

turmas incomoda e faz com que o professor ou a professora tenha que gritar. Para a 

utilização de um datashow é preciso de janelas com insulfilm ou cortinas para escurecer 

as salas permitindo a visualização do filme ou do power point preparado. A professora 

precisa estar descansada, sem ter que cumprir uma carga horária em quatro escolas 

diferentes, para que possa programar o conteúdo da aula em casa e chegar em sala com 

tranquilidade para passar o conhecimento. Por fim: vários são os detalhes que se 

combinam em um ambiente propício para lecionar e aprender. O mito do professor-

herói pode até se aplicar em alguns casos, mas não é a realidade do ensino de sociologia 

no sudeste brasileiro: tudo precisa caminhar junto para que a escola funcione de forma 

mais harmônica para todos os lados, sem sobrecarregar nenhum dos envolvidos no 

processo educacional. 

O ambiente escolar precisa ser cada vez mais livre de tensões, principalmente no 

que diz respeito à relação professor-aluno. Procurar essa ponte de confiança, segurança 



 
 

e apoio é também essencial para que o ambiente escolar e as próprias aulas sejam cada 

vez mais de qualidade, atendendo as demandas de todos os lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Considerações finais 

 

Através dessa pesquisa foi possível confirmar as hipóteses de que o PIBID 

constitui um espaço de troca e de aprendizado significativo para bolsistas de iniciação à 

docência, supervisores participantes e alunos da ETEHL, propiciando experiências de 

aprendizagem em torno dos conteúdos sociológicos. Demonstrei também o quanto 

estratégias de ensino que envolvem a participação dos alunos são mais ricas (podendo 

incluir a estratégia de aula expositiva), bem como conteúdos relacionados à vida 

cotidiana dos educandos, como desigualdade social, racismo, machismo e temas afins.  

Compreender o ensino da sociologia e fazer uma crítica às metodologias 

utilizadas em sala de aula é levar em consideração todas as esferas envolvidas no 

processo: o histórico da disciplina no País, as estratégias de ensino analisadas 

teoricamente, o contexto da escola onde se pretende analisar a forma de lecionar, as 

percepções dos agentes envolvidos (docentes, discentes e bolsistas) e as eventuais 

comparações entre diversos cenários escolares. 

A análise das estratégias de ensino é imprescindível para o sucesso na sala de 

aula, envolvendo desde o planejamento até a avaliação final e encaminhando o 

professor à estruturação da aula que cative todas as esferas a fim de facilitar a 

transmissão e a apreensão do conhecimento. As estratégias de ensino só triunfam 

quando aliadas às competências do professor, sua atenção ao entorno, aproximação dos 

conteúdos às vivências cotidianas dos alunos, organização e um encerramento concreto 

dos conteúdos expostos. Sem esses elementos os objetivos da transmissão do 

conhecimento não são bem sucedidos. 

Englobar o dinamismo nessa transmissão envolve os alunos e preenche uma 

carência que há muito é levantada pelos alunos quando questionados sobre o que está 

faltando nas aulas. Se sentir agente participante desse processo faz com que aconteçam 

trocas significativas que só adicionam ao ensino da sociologia como um todo. 

O ensino da disciplina ainda passa por diversas modificações que precisam ser 

pensadas estrategicamente para uma melhor adaptação da sociologia diante de novos 

desafios escolares. Pensar coletivamente a transmissão do conhecimento sociológico, 

tendo em vista essa adaptação, facilita a construção de uma forma de lecionar que 

contemple a todos. Às vezes é na militância que encontramos essa construção, uma vez 

que existe o risco da matéria ser novamente erradicada do ensino básico. O que é certo é 

que a sociologia precisa demonstrar sua importância como disciplina e, para tal, é 



 
 

necessário que todos estejam envolvidos, apontando a real necessidade de sua 

permanência. 

Percebi na pesquisa que há uma insatisfação generalizada quanto à transmissão 

do conhecimento; alunos não se sentem contemplados com a forma que essa 

transmissão é feita, os professores se sentem sobrecarregados e as instituições parecem 

não oferecer o suporte e a flexibilidade necessários para diferentes formas de lecionar. 

Os próximos passos para essa pesquisa seriam evidenciar como funcionam novas 

estratégias de ensino, percebendo qual a recepção dos agentes envolvidos em práticas 

diferenciadas de ensino. Me parece que só nas tentativas e processos de escuta que o 

ensino possa mudar a fim de tocar todos os lados, tornando o aprendizado mais leve e 

atento às necessidades de todos. 
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