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RESUMO

O trabalho tem como objetivo principal contar e analisar a trajetória de
institucionalização da Sociologia como disciplina obrigatória no ensino médio entre os
anos 1982 e 2008, com atenção para seus avanços e retrocessos. O recorte temporal
escolhido se justifica pelo objetivo de abarcar o retorno gradual da Sociologia aos
estados brasileiros entre 1982 e 2007, ponto que considero fundamental para a criação
de lei federal sobre a matéria. Além do foco nos estados, o estudo acompanha as duas
tramitações de projetos de lei federal. A primeira, em 2001, sem sucesso, a segunda, em
2008, com sucesso. Nas duas tentativas, são analisados os discursos produzidos pelos
parlamentares nas duas Casas do Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal. Entre os argumentos favoráveis à obrigatoriedade da disciplina, destacam-se os
objetivos de boa formação da juventude brasileira e construção de uma sociedade
democrática e cidadã. Entre os argumentos contrários, as dificuldades práticas dessa
empreitada e a suposição de que os conteúdos de Sociologia já estariam contemplados
em outras disciplinas de Humanidades.

Palavras-chave: Sociologia. Ensino Médio. Projeto de Lei. Congresso Nacional.
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ABSTRACT

The work aims to count and analyze the trajectory of institutionalization of Sociology as
a compulsory subject in high school between the years 1982 and 2008, with attention to
their advances and setbacks. The time frame chosen is justified by the objective of
covering the gradual return of Sociology at the Brazilian States between 1982 and 2007,
the point that I consider fundamental to the creation of federal law on the subject.
Besides focusing on the states, the study follows the two projects formalities of federal
law. The first, in 2001, without success, the second, in 2008, successfully. In two
attempts, analyzes the discourses produced by parliamentarians in both Houses of
Congress, the Chamber of Deputies and the Federal Senate. Among favorable to
mandatory discipline arguments highlight the goals of proper training of Brazilian youth
and building a democratic and civic society. Some arguments against the practical
difficulties of this endeavor and the assumption that the contents of Sociology were
already covered in other disciplines of Humanities.

Keywords: Sociology. High School. Law Project. National Congress.
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1

A legenda existiu entre 1987 e 2003, quando foi incorporada ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
Em 2011, é criado outro Partido Social Democrático encabeçado pelo político Gilberto Kassab e sem
ligação política com a sigla anterior.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa se soma às pesquisas que tratam do retorno da Sociologia ao
Ensino Médio2. Em 2008, a Sociologia retorna ao currículo do ensino médio de maneira
uniforme nacionalmente, depois de um longo período de turbulências com a tramitação
da lei que propunha a matéria em pauta. Desde 1942 até 1984, período que inclui desde
a Reforma Gustavo Capanema até o período da ditadura militar, a disciplina esteve fora
do currículo do ensino médio. Em 1984, a disciplina inicia o movimento de retorno às
escolas por meio de resolução da Secretaria de Educação do estado de São Paulo. Em
seguida, outros estados introduzem a disciplina na grade curricular das suas escolas. A
promulgação da lei federal aconteceu, afinal, em um contexto em que a disciplina já
constituía uma realidade expressiva no país.
Neste trabalho observa-se que esse retorno uniforme nacional só foi possível
após a alteração de trecho do artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional no Congresso Nacional, em 2008. Além do destaque à história da reintrodução
da disciplina nos estados brasileiros entre 1984 e 2007, o leitor acompanhará a
tramitação institucional do retorno da disciplina ao ensino médio, com o
acompanhamento dos projetos de lei 3.178/1997, do deputado Padre Roque
Zimmermman (PT/PR), e 1641/2003, do deputado Ribamar Alves (PSB/MA).
Ao observar os percursos dos projetos de lei referidos, busquei mapear e analisar
os discursos favoráveis e desfavoráveis levantados pelos parlamentares envolvidos.
Importante chamar a atenção para o fato de que uma única lei propôs – e afinal logrou –
a obrigatoriedade de duas disciplinas no ensino médio: Filosofia e Sociologia. Embora
sejam disciplinas distintas, com suas próprias especificidades, os argumentos dos
parlamentares em favor delas foram apresentados de forma “casada”, indissociável,
tornando uma argumentação única justificável para as duas. Há momentos também em
que a justificativa se apoia somente na Filosofia, como na elaboração dos projetos de lei
3.178/1997 e 1.641/2003. Assim como há momentos em que a justificativa se apoia
praticamente somente na Sociologia como na elaboração do documento “Diretrizes
Curriculares das disciplinas de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio”, fundamental
na decisão do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, quando da
2

Há considerável produção bibliográfica sobre o histórico da Sociologia no ensino médio. O site do
Laboratório de Ensino de Sociologia (LABES)/UFRJ possui um bom levantamento dessa produção para
acesso dos interessados. O acesso ao site está disponível através do link: http://www.labes.fe.ufrj.br/.
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necessidade de tomar uma posição sobre a obrigatoriedade das disciplinas. Não importa
se referidas isolada ou conjuntamente, as duas disciplinas compuseram uma espécie de
discurso-amálgama, sem distinção significativa entre uma e outra.
Importante ressaltar que esse trabalho mostra os argumentos levantados dos
parlamentares, que não são especialistas no tema da Sociologia no ensino médio, sobre
a presença, a importância e o papel da disciplina nessa etapa de ensino.
Esta dissertação está organizada em três capítulos. Passo a discorrer brevemente
sobre o conteúdo de cada um deles. No primeiro capítulo, são apresentadas as
movimentações estaduais e, em âmbito federal, importantes para a presença da
Sociologia no ensino médio. O recorte temporal se dá entre os anos 1982 e 2008,
quando a disciplina começa a voltar aos estados brasileiros de maneira não uniforme. O
capítulo começa abordando a lei n. 7.044/1982, que altera artigos da lei n. 5.692/1771,
dando maior liberdade aos sistemas estaduais de ensino e, com isso, permitindo o
retorno da Sociologia aos estados. Retrata o problema gerado com a dúvida sobre a
presença da Sociologia a partir do artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), lei maior sobre a organização da educação no país. Conta também
sobre documentos elaborados pelo Ministério da Educação e por seus órgãos que citam
e normatizam a presença da Sociologia no ensino médio, quais sejam: as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), os Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e as Orientações Curriculares Nacionais para
o Ensino Médio (OCNEM). Por fim, e não menos importante, retrata o retorno da
Sociologia a cada um dos estados brasileiros, trajetória que começou em 1984 no estado
de São Paulo e terminou em 2007 no estado da Paraíba. Importante considerar que esse
retorno se deu de maneira diferenciada entre os diversos estados brasileiros. A presença
obrigatória da Sociologia nos currículos estaduais entre 1984 e 2007 se deu por meio de
deliberações dos Conselhos Estaduais de Educação em alguns estados e se estabeleceu
por meio de legislação nas Assembleias Legislativas nos outros estados.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 estabelece
que o domínio dos conhecimentos de Sociologia e de Filosofia é necessário para o
exercício da cidadania em um contexto em que o ensino médio deixou de ser uma etapa
da educação isolada e se tornou a última etapa da formação do que a LDB chama de
educação básica, formada pela educação infantil e pelos ensinos fundamental e médio.
Esse “mantra” – formar para o exercício da cidadania – é seguido e reafirmado pelos
documentos pedagógicos referidos acima: as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
16

Ensino Médio (DCNEM), Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(PCNEM), e Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM).
Somente as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM),
de 2006, vão além da defesa da Sociologia no ensino médio como instrumento para
formar o bom cidadão e pensam também na importância da disciplina como instrumento
para a crítica, para a transformação social, e para a introdução ao mundo do trabalho.
São levantados os seguintes argumentos: a disciplina é necessária para que os alunos
desnaturalizem e pratiquem o estranhamento sobre aspectos da vida social tidos
inicialmente como imutáveis; na juventude, a curiosidade está mais aguçada e não faz
sentido que o jovem fique somente aprendendo noções; as relações de trabalho atritam-se com as novas tecnologias de produção; o acesso ao conhecimento científico colabora
para pensar em uma sociedade de mudanças lentas e desigualdade social intensa; os
avanços da democratização têm sido simultâneos aos avanços das tecnologias da
comunicação e da informação; há o predomínio do discurso econômico no campo
social; as estruturas sociais estão ainda mais complexas; é necessário “humanizar o
homem”, dando maior atenção à formação humanística; dentre outros.
O documento, formulado por especialistas em Sociologia no ensino médio,
apresenta ainda quais seriam as contribuições específicas da disciplina, como: a
preparação para a cidadania a partir de conteúdos clássicos e/ou contemporâneos da
disciplina; a colaboração nas escolhas escolares, tanto no que diz respeito aos caminhos
profissionais quanto à progressão dos estudos, além de colaboração na formação básica
do indivíduo. As Orientações Curriculares Complementares aos PCNEM defendem que
a Sociologia é guiada por três conceitos estruturadores, que são importantes para o
ensino médio como um todo: cidadania, cultura e trabalho.
No segundo capítulo, primeiramente será abordada de maneira sucinta a
trajetória institucional de um projeto de lei. Em seguida, o foco específico é deslocado
para o projeto de lei 3.178/1997, de autoria do deputado Padre Roque Zimmerman
(PT/PR). O projeto passa pela Comissão de Educação e Cultura (CEC) e pela Comissão
de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, onde é
discutido e enfrenta obstáculos principalmente com a oposição aberta do Ministro da
Educação, Paulo Renato. Nessa ocasião, foi fundamental a atuação dos grupos
interessados na aprovação do projeto, com destaque para o Sindicato dos Sociólogos do
Estado de São Paulo (Sinsesp) e a Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil
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(FNSB). Após tramitação tortuosa, o projeto foi aprovado no Plenário e vetado pelo
presidente Fernando Henrique Cardoso.
Neste capítulo são mapeados os principais argumentos mobilizados pelos
parlamentares nos seus discursos de justificação da presença da Sociologia. Grosso
modo, eles se organizam em torno de cinco eixos, quais sejam: a disciplina é
instrumento para a crítica, para formar o bom cidadão, para apresentar ao jovem o
mundo do trabalho, para transformar a sociedade e, por fim, constitui, disciplina com
características próprias cujos conteúdos não serão abordados a contento em disciplinas
afins.
Entre os argumentos que apresentam críticas à presença da Sociologia e da
Filosofia no ensino médio, estão: cabe somente ao sistema de ensino brasileiro a
competência para legislar sobre o currículo dos estabelecimentos de ensino e não ao
Poder Legislativo; o espírito da LDB é dar autonomia para as escolas; a LDB fala em
conteúdos e não em disciplinas; mesmo sem a lei garantindo a presença obrigatória, os
conteúdos das disciplinas Sociologia e Filosofia já estão presentes nas salas de aula; não
há quantidade suficiente de professores e essa falta irá gerar problema principalmente
para as escolas do interior; não existem cursos de Sociologia e de Filosofia em seis
estados (Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins)3.
Ainda no segundo capítulo consta referência e análise do Manifesto em defesa
da Sociologia e da Filosofia no Ensino Médio pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados n. 9/2000, recebido por todos os senadores e citado durante o
debate pelo senador José Alencar (PMDB/MG). O manifesto traz como primeira
justificativa a tradição da Sociologia no ensino médio, porém a tradição é apresentada
de forma exagerada. Romano (2009) qualificou esse movimento como “tradição
inventada”. O segundo argumento é a capacidade da Sociologia em possibilitar o
exercício da cidadania. O terceiro e quarto argumentos dizem respeito ao papel da
disciplina em sua relação com o ensino médio para permitir um ensino de qualidade,
progressista e científico.
No terceiro capítulo são apresentadas as duas estratégias para tornar a Sociologia
obrigatória no ensino médio. A proposta é discutida no Legislativo e também no
Executivo. No Legislativo, em um processo que durou entre 2003 e 2008, é apresentada
a trajetória do projeto de lei 1.641/2003, de autoria do deputado Ribamar Alves
3

Esse último argumento foi levantado pelo senador Romero Jucá (PSDB/RR) no Plenário do Senado
Federal no dia 19/09/2001.
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(PSB/MA). Na Câmara dos Deputados, o projeto passa pela Comissão de Educação e
Cultura (CEC) e pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC), sem
passagem pelo Plenário. Enquanto isso, no Executivo, entre 2004 e 2006, relata-se o
conjunto de ações que resultou no envio do Ministério da Educação ao Conselho
Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica do documento “Diretrizes
Curriculares das disciplinas de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio”. Da apreciação
do documento, surge norma determinando que a Sociologia esteja presente
nacionalmente nos três anos do ensino médio em 2007. O projeto de lei chega ao
Senado em 2008, onde passa pela Comissão de Educação (CE) e pela Comissão de
Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ) antes de ir ao Plenário. Diferente do
momento relatado no capítulo anterior com o projeto de lei 3.178/1997, a tramitação do
projeto de lei 1.641/2003 pelas duas Casas é relativamente tranquila e termina com a
sanção do presidente em exercício José Alencar, em 2008.
No Congresso Nacional, entre 2003 e 2008, a tramitação do projeto envolve
menor discussão e o contato dos parlamentares com o projeto é mais rápido do que o
período anterior, de 1997 a 2001. Se a tramitação demorou cinco anos para se
transformar em lei, foi devido a problemas que o governo federal enfrentou no período,
e não à falta de consenso sobre a Sociologia obrigatória no ensino médio. Trata-se de
um novo momento político. Houve o clamor de deputados e senadores pela aprovação
do projeto e muitos argumentos positivos levantados se repetiram. Não houve posição
contrária ao projeto por parte do governo federal e por parte de nenhum parlamentar.
Muitos argumentos positivos sobre a presença obrigatória da Sociologia foram
apresentados pelo documento “Diretrizes Curriculares das disciplinas de Sociologia e
Filosofia no Ensino Médio” e também no Parecer n. 38/2006, emitido pelo Conselho
Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Cito alguns deles: o texto da LDB é
insatisfatório e, na prática, a Sociologia não será abordada pelas disciplinas obrigatórias
do currículo; a LDB/96 expõe que os alunos ao final do ensino médio deverão possuir
“domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da
cidadania” e, para isso, é necessário que os estudantes tenham contato com as
disciplinas; se na LDB não está escrito que a Sociologia deve ser considerada uma
disciplina, também não está escrito que ela deva ser tratada de maneira “interdisciplinar
e contextualizada”; o texto da LDB não garante como obrigatórias a maioria das doze
matérias que compõem o ensino médio e, entretanto, a presença delas não é
questionada; o conhecimento de Sociologia dos professores das demais disciplinas da
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grade curricular certamente não é suficiente para que a disciplina seja abordada de
maneira interdisciplinar; a má experiência da História e da Geografia que já estiveram
unificadas como uma única disciplina, “Estudos Sociais”, durante o governo da ditadura
militar, como indicativo da necessidade de cada disciplina ter seu próprio espaço no
currículo; há um vínculo entre currículo escolar e formação do indivíduo, com
fundamento nas disciplinas, em seu caráter científico e cultural; a difusão de valores
fundamentais ao interesse social como o respeito ao bem comum e à ordem
democrática; na faixa etária de 15 a 18 anos é estranho que os jovens estejam expostos a
informações apenas para anotar no caderno, gravar e fazer uma prova, muitas vezes para
acesso a uma vaga universitária – a Sociologia e a Filosofia são disciplinas formativas;
a formação humanística, incluídas aí a formação ética, do pensamento crítico, e a
formação para que os jovens sejam sujeitos e protagonistas; dentre outras.
Por fim, ainda no terceiro capítulo, aborda-se o manifesto “Apoiamos Sociologia
e Filosofia no Ensino Médio para ampliarmos a cidadania no Brasil”, assinado por cerca
de 350 entidades e personalidades, cujos argumentos estruturaram-se em torno de quatro
eixos: a luta centenária pela presença das duas disciplinas no ensino médio, reforçando a
estratégia da “invenção da tradição”; a LDB determina claramente o domínio dos
conhecimentos, o que, na interpretação do Manifesto, quer dizer que a presença já está
dada e que não está foi respeitada; diversos estados já reintroduziram as disciplinas e,
como quarto e último argumento, que, consequentemente, há uma desigualdade no
acesso aos conhecimentos da Sociologia e da Filosofia entre os estados que já
reintroduziram as disciplinas e entre aqueles que ainda não o fizeram.
Este trabalho de dissertação apresentará ao leitor, portanto, elementos da história
institucional da implementação da Sociologia no ensino médio, com atenção para o
embate discursivo em torno dessa matéria. Ele busca mapear os principais atores,
eventos e documentos que compuseram esta trajetória.

20

CAPÍTULO 1 – PRESENÇA DA SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO

1.1 Introdução ao capítulo

A Sociologia no ensino médio é frequentemente citada pelos documentos
indicados no quadro 1 - Principais acontecimentos referentes à Sociologia no ensino
médio4 - como disciplina fundamental para a construção da cidadania. Para esse
objetivo, são mobilizadas ideias sobre o conceito de cidadania em documentos oficiais
citados ao longo do capítulo em que o conceito deve ser observado de cinco maneiras:
como instrumento de compreensão da realidade; como instrumento de ação, com vistas
a uma intervenção na realidade social; como instrumento para a crítica; como
instrumento para a inserção no mercado de trabalho; como conceito que recebe
contribuições específicas da Sociologia.
As fontes consultadas são documentos oficiais e artigos acadêmicos. Entre os
documentos estão diretrizes e parâmetros que buscam referenciar a organização
curricular e também leis que normatizam o funcionamento dos currículos e, com isso,
garantem ou buscam garantir as ações eleitas.
Há seis principais argumentos levantados ao longo do capítulo.
O primeiro deles é que a Sociologia no ensino médio conta também a história da
institucionalização da Sociologia no país. A importância desse trabalho se dá porque a
maioria dos estudos sobre a institucionalização da disciplina estão principalmente
voltados para sua presença na educação superior. O segundo argumento é que, além
disso, no ensino médio, a Sociologia se institucionalizou a partir dos anos 1980 através
das lutas estaduais pela inclusão da disciplina que lograram êxito e que garantiram
espaço no currículo e professores ocupando essas vagas. Com a sanção da lei federal n.
11.684, lei que garante a presença da Filosofia e da Sociologia5 nas três séries do ensino
médio, todos os estados (incluído o Distrito Federal) já tinham as duas disciplinas na
grade horária.
A Sociologia, disciplina componente do ensino médio, dialoga com os objetivos
da última etapa da educação básica e de suas finalidades. Logo, se relaciona com a

4

Vide anexo A.
O trabalho se foca no retorno da Sociologia ao ensino médio. A Filosofia será muitas vezes citada nesse
trabalho já que as duas disciplinas são citadas conjuntamente tanto em documentos oficiais quanto em
discursos de deputados e senadores.
5
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mudança no sentido dessa etapa de ensino que deixou de ser uma etapa “de passagem”
para o estudo ou para o trabalho e passa a ser a última etapa da educação básica6.
A Sociologia mudou seu sentido no ensino médio em relação a sua presença até
1941, quando saiu da grade curricular com a reforma Capanema. De um sentido cívico e
patriótico, a orientação da disciplina passou a se preocupar com as questões de
“construção da cidadania”, de pensar a redemocratização, de refletir sobre o imaginário
social do aluno e de questões do mundo do trabalho.
O último argumento, e também muito importante, é que não havia entidade
associativa específica organizada para defender a presença da Sociologia no ensino
médio7. Durante os anos 80 e 90, essa bandeira esteve com os sindicatos dos sociólogos,
como a Associação Profissional dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro (APSERJ),
o Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo (SINSESP), em São Paulo, e a
Federação Nacional dos Sociólogos (FNS), tentando agrupar os diferentes sindicatos de
sociólogos no país em uma Federação.

1.2 Breve histórico da Sociologia no ensino médio

A disciplina Sociologia esteve presente de maneira instável desde sua chegada
ao ensino médio. Machado (1987) divide o percurso em três etapas: 1891 a 1941,
período de institucionalização; 1941 a 1982, período de alijamento; 1982 em diante,
período de retorno gradativo.
Dentro dessas grandes etapas, há também etapas menores. Há diferenças dentro
da primeira etapa citada, entre o período 1891-1925 e o período 1925-1941. Na segunda
etapa, há diferenças entre os períodos 1941-1961 e 1961-1982. O terceiro período pode
ser observado como o mais fragmentado de todos. Cito, para tal período, quatro etapas
menores. Entre 1982 e 1986 tivemos a lei 7.044/828 e a resolução n. 6/86 do Conselho

6

A educação básica, pela definição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, é
composta por três níveis: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
7
Durante os anos 80 e 90, de fato não havia nenhuma entidade associativa e/ou sindical específica
voltada para o ensino da Sociologia, ou, mais especificamente, ao ensino de Sociologia no ensino médio.
A partir dos anos 2000 houve iniciativas como o GT Ensino de Sociologia na reunião de 2005 da
Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS). Diversos laboratórios de ensino como o Laboratório de Ensino
de Sociologia Florestan Fernandes (LabES) da UFRJ, o Laboratório de Ensino de Sociologia (LES) da
USP e o Laboratório de Ensino de Sociologia (LESOC) da UFU, apenas para citar alguns exemplos,
surgem. E, em 2013, é criada a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais (ABECS).
8
A lei representou uma mudança ao permitir aos sistemas estaduais de ensino optar por reintroduzir as
disciplinas Sociologia e Filosofia na parte diversificada do currículo.
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Federal de Educação9, influenciando alguns estados a retornarem com a disciplina em
seus currículos na parte diversificada do currículo. Entre 1998 e 2006, mais estados
reintroduziram a disciplina em seus currículos influenciados pela Lei de Diretrizes e
Bases de 199610 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio11 de 1998.
Entre 2006 e 2008, em novo movimento, os estados retornaram a disciplina em seus
currículos a partir da Resolução do Conselho Nacional de Educação/Câmara da
Educação Básica (CNE/CEB), do Ministério da Educação, n. 6 de 200612. E,
finalmente, em 2008 em diante, a lei n. 11.684 de 200813 e a Resolução n. 1/200914 do
CNE/CEB conseguiram a inclusão obrigatória das duas disciplinas nos três anos do
ensino médio.
Para esse breve histórico, as três grandes etapas descritas por Machado (1987)
servirão como guia de exposição, aliadas à referência a outros estudiosos sobre o tema.
1.3 Período de institucionalização – 1891-1941

Desde 1882, época em que o país ainda não era uma República, o que só veio a
ocorrer em 1889, houve iniciativas de incluir a Sociologia na escola secundária. Rui
Barbosa, em 1882, propôs as disciplinas Elementos de Sociologia e Direito
Constitucional para a escola secundária, baseando-se em textos de Augusto Comte. Ele
considerava que as explicações herdadas, como as dos católicos e as do Direito
Filosófico e Metafísico eram insuficientes aos dilemas da época. A proposta, porém,
não teve andamento no Parlamento.
Em 1890, Benjamim Constant, então Ministro da Guerra, instituiu reforma que
implementa a disciplina Sociologia e Moral nas escolas do Exército. Em seguida, já
9

O artigo 6º da Resolução n. 6/1986 determina as disciplinas componentes do 1º grau (antiga
nomenclatura do atual ensino fundamental) e 2º grau (antiga nomenclatura do atual ensino médio). Além
disso, reafirma o dito na lei 7.044/82, acima citada, sobre a existência do espaço diversificado nos
currículos, que os sistemas estaduais e municipais possuem liberdade na escolha de como ocupar esses
espaços, o que foi importante para que, no caso de São Paulo e Distrito Federal, inicialmente, as
disciplinas Filosofia e Sociologia pudessem estar presentes.
10
Lei que determina a organização da Educação nacional e as finalidades da Educação enquanto política
de Estado.
11
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio discutem e propõem abordagens aos
conteúdos e conhecimentos que serão trabalhados pelos sistemas de ensino.
12
Em 2006, o Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, do Ministério da Educação,
estabelece que todos os estados brasileiros devem, obrigatoriamente, oferecer as disciplinas Sociologia e
Filosofia.
13
Lei federal aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo vice-presidente em exercício José
Alencar, em 2008. Torna obrigatória a oferta da Filosofia e da Sociologia nacionalmente.
14
Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho da Educação Básica que garante a validade e
implementação da lei federal n. 11.684/2008.
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como Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, empreendeu reforma que,
dentre outras ações, incluía a Sociologia em todos os níveis e modalidades de ensino.
Porém, a proposta também não é efetivada, sendo completamente modificada em 1897
(MORAES et al, 2010, p. 20).
MORAES et al (2010, p. 19) esclarecem que alguns temas como o
abolicionismo e a constituição da República eram frequentes nos debates e nas reflexões
políticas do país na segunda metade do século XIX, o que não foi aleatório, visto que no
período houve movimento pela independência e pela instalação do novo regime. Esses
temas, como os outros, foram absorvidos pela discussão sociológica da época, marcada
pela busca da cientificização das explicações sobre a sociedade, com referências à
natureza.
Sousa e Carvalho (2009, p. 2) citam as seguintes obras como marcantes para o
período: Rui Barbosa – Discursos (1877) e Pareceres (1883); Aluísio de Azevedo – O
Mulato (1881); Joaquim Nabuco – O Abolicionismo (1883); Adolfo Caminha – Bom
Crioulo (1895) e Tobias Barreto – Polêmicas (1901). E complementam, fortalecendo a
ideia de que a Sociologia, em sua chegada ao Brasil, era um campo teórico em disputa e
que a organização do campo científico da Sociologia no país ocorreu sob uma forte
influência dos ideais positivistas republicanos.
As disputas entre as explicações católicas e jurídicas versus as explicações
positivistas, evolucionistas e cientificistas duraram várias décadas e aparecerem nos
manuais de Sociologia que proliferaram após 1925, quando a reforma do Ministro da
Justiça e Negócios Interiores João Luís Alves conhecida como “Reforma Rocha Vaz”,
sob a presidência de Arthur Bernardes, incluiu a Sociologia nas escolas normais e na
escola secundária. Esse é um dos marcos fundamentais para a institucionalização das
Ciências Sociais15/Sociologia no sistema de ensino e no processo de sistematização dos
conhecimentos sociológicos. Há ainda o impacto da chegada de um novo campo de
conhecimento no país. A disciplina Sociologia, ao ser lecionada nas escolas, criava um
mercado de circulação de ideias e conteúdos que precisava ser ordenado. Segundo
Meucci (2000, p. 9), em sequência foi potencializado o mercado editorial de livros
didáticos e houve a criação de faculdades e universidades para formar os professores
especializados nas novas áreas.
15

Moraes (2011, p. 5) esclarece que os primeiros cursos de nível superior de Ciências Sociais, compostos
por Ciência Política, Sociologia e Antropologia, por terem surgido depois de Sociologia como disciplina
no ensino secundário, surgiram e permaneceram, por décadas, com nomenclatura diferente da disciplina
no ensino secundário.
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Ainda sobre o tema da chegada da Sociologia no país, CIGALES (2014) traz
colaborações:
[...] Pode-se considerar que a disciplina de sociologia fez parte deste cenário
de euforia e disputa em torno da legitimação de espaços e ideias. Primeiro,
porque se constituía como uma disciplina explicativa, e, portanto, os
intelectuais ligados a cada um dos grupos, pensavam que seria possível
através dela encontrar a solução dos problemas sociais, econômicos e
culturais. Segundo porque a sociologia era uma ciência que não possuía
forma definida no campo científico, o que facilitava sua vinculação a
qualquer ideal ou cosmovisão de mundo. Assim tanto católicos quanto
reformadores possuíam autoridade na explicação dos problemas baseados na
“sciencia sociológica”. (CIGALES, 2014, p. 61)

Cigales (2014, p. 55) afirma que a reforma Rocha-Vaz tem um caráter mais
ideológico que educacional. E justifica dizendo que “[...] no secundário, será acrescido
de noções positivas dos deveres do cidadão na família, na escola, na pátria e em todas as
manifestações do sentimento de solidariedade humana[...]”.
Meucci (2000) contribui com reflexões para uma questão fundamental: se não
existiam centros formadores de profissionais de Sociologia no Brasil na época, qual era
a formação e quem eram as pessoas que lecionavam Sociologia? A autora afirma que
não é possível encontrar, até 1933, espaços oficiais de formação e produção acadêmica
e, antes desse período, se praticavam as Ciências Sociais de forma autodidata nas
escolas normais e nas escolas secundárias. Produziram-se muitos manuais de
Sociologia. Alguns eram traduzidos da língua francesa e outros foram escritos e
editados no Brasil por pensadores e professores formados em outras áreas.
A transição dos anos 1920 para 1930 foi um período importante para a
institucionalização da Sociologia no país. E, logo após o início da década de 1930,
surgem os primeiros cursos de Ciências Sociais na Escola Livre de Sociologia e Política
e na Universidade de São Paulo (USP), ambas em 1933, e na Universidade do Distrito
Federal16 em 1935.
Moraes et al (2010, p. 16) esclarecem que os conhecimentos das Ciências
Sociais entraram nos currículos da antiga escola secundária não só através da
Sociologia. Entraram também via as disciplinas História, Geografia, Economia,
Psicologia, Educação Moral e Cívica, Estudos Sociais. Mas, com autonomia científica
em relação às outras disciplinas, foi com a inclusão da Sociologia, no período de 1925 a
1942, que foram identificadas evidências da institucionalização e sistematização de uma
16

Atual Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
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ciência da sociedade. O curioso é que foi pela dimensão do ensino que, inicial e
oficialmente, a Sociologia instalou-se no Brasil.
1.4 Período de alijamento – 1941-1982

A Sociologia praticamente não esteve no currículo das escolas brasileiras entre
1942-1961. Os anos dourados para a disciplina no então ensino secundário foram, de
fato, entre 1925-1942. No período 1942-1961, a Sociologia esteve presente somente
como Sociologia Educacional, na escola normal, curso de preparação de professores,
que é um campo de formação diferente do ensino secundário regular.
Sobre o período, Moraes et al (2010, p. 21) afirmam que, entre 1942 e 1964, é
registrada uma inflexão da Sociologia nas escolas secundárias, enquanto os espaços de
pesquisa e ensino nas universidades e centros de investigação que foram criados e
patrocinados pelos governos estaduais e federal e por agências internacionais
continuaram sendo ampliados.
Em paralelo à restrição da disciplina Sociologia nos anos de formação básica,
entre os anos de 1940 e 1960 o país assistiu ao fortalecimento da sociologia acadêmica.
Segundo Sérgio Micelli, “os anos 70 e 80 marcam o período áureo do apoio financeiro e
institucional prestado por essas agências de fomento às Ciências Sociais brasileiras”
(MICELLI, 1995, p. 22).
A Sociologia extinta do ensino secundário pela Reforma Capanema17 teve sua
situação inalterada, mesmo com o advento da primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), em 1961, que não a reintroduziu. Com isso, o ensino da
disciplina continuava restrito ao curso normal. Lima e Silva (2008) dão esclarecimentos
sobre a presença da disciplina nessa época ao afirmar que, nesse período, a disciplina
teve caráter optativo na escola, ou seja, a escola poderia ou não oferecê-la aos alunos, o
que não acontecia de início e piorou durante o período da ditadura militar:

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
promulgada em 1961, estabeleceu que a Sociologia passasse a “figurar como
componente optativo no curso colegial, entre uma centena de outras
disciplinas, humanísticas, científicas ou técnico-profissionalizantes; também
podia ser de caráter geral ou específico (sociologia de...)” Em que pese a
possibilidade de estar presente de maneira efêmera, a realidade é que a
17

Em 9 de abril de 1942, o ministro da educação Gustavo Capanema promulga a Lei Orgânica do Ensino
Secundário, propondo modificações e, no caso da Sociologia, dispondo-a apenas para os alunos do curso
secundário normal.
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Sociologia acabou sufocada pela disciplina obrigatória (e conservadora) de
Organização Social e Política Brasileira (OSBP). Esta situação perdurou até
meados de 1980, quando o enfraquecimento da ditadura civil-militar trouxe
consigo a retomada do debate acerca da obrigatoriedade da Sociologia. (Lima
e Silva, 2008, p. 192-193)

Entre 1971 e 1982, a disciplina mantém seu caráter de disciplina optativa18 e
apresenta dificuldade para ser incluída, por conta da desconfiança em relação à
disciplina pela ditadura militar, que governava o país na época. São associados à
disciplina conteúdos ideológicos de esquerda, o que para a época ainda tinha uma
intensidade maior. Além disso, para o momento não interessava o caráter crítico de sua
abordagem das questões sociais e políticas nacionais, que contrastava com o tom
ufanista e conservador das disciplinas obrigatórias Organização Social e Política
Brasileira (OSPB)19 e Educação Moral e Cívica (EMC)20, ambas obrigatórias21 no
ensino.
1.5 Período de retorno gradativo – 1982-2008

Como já dito, esse período é marcado por vários movimentos que serão o
principal objeto de estudo dessa dissertação.
Em 1982, é lançada a lei 7.044 de 1982, que faz modificações na LDB/61 e
permite que a Sociologia e a Filosofia entrem na grade curricular na parte diversificada
do currículo22, espaço de relativa autonomia dos sistemas estaduais de educação para
definir conteúdos. Mais à frente, a Resolução n. 6/1986, do Conselho Federal de
Educação, confirma o espaço de parte diversificada. Dado que o ensino médio é função
18

Disciplina optativa em contexto escolar remete à escolha da escola em oferecê-la ou não. Os alunos, na
escola, comumente não têm esse poder de escolha. Já nas universidades, uma disciplina optativa, quando
oferecida, remete à escolha dos alunos em cursá-la ou não.
19
Na Resolução n. 8 de 1 de dezembro de 1971, anexa ao Parecer n. 853/71, o ensino de História foi
suprimido para dar lugar à disciplina Estudos Sociais, no antigo primeiro grau (atual ensino fundamental).
No segundo grau (atual ensino médio), as disciplinas História e Geografia perderam espaço para a
disciplina Organização Social e Política Brasileira (OSPB).
20
Decreto-Lei n. 869/1969 institui a Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória.
21
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, não incluiu as duas disciplinas como
obrigatórias. De forma que, ainda que as disciplinas existissem nos sistemas municipais e estaduais de
ensino como resquícios da Ditadura Militar, elas definitivamente perderam a obrigatoriedade em 1996.
22
O currículo é composto por uma base obrigatória e uma base diversificada. A base obrigatória comum
deve ser implementada por todos os sistemas de educação, sejam municipais, estaduais ou federais, sem
autonomia de escolha. Na parte diversificada os sistemas de educação possuem liberdade de escolher e
ministrar conteúdos e disciplinas fora da base comum. Essa escolha pode ser dada por aspectos regionais
como uma disciplina sobre plantio, pesca, frutas tropicais ou, ainda, pode dialogar com a finalidade de um
currículo, para fazer o aluno refletir, por exemplo. Alguns sistemas estaduais de educação, como São
Paulo, aproveitaram a liberdade de escolha de parte do currículo e reintroduziram a Sociologia na matriz
curricular estadual.
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dos sistemas estaduais de educação segundo as Leis de Diretrizes e Bases dos anos 1961
e 1996, somente esses sistemas serão considerados nesse trabalho. As escolas federais,
com muito maior autonomia sobre seus currículos, não serão objeto desse trabalho, e a
presença da Sociologia na educação básica será exclusivamente discutida com foco no
ensino médio.
Em 1996, ano da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
também houve pressão23 para que a Sociologia estivesse presente. Entretanto, muitos
sociólogos ficaram decepcionados com a maneira pela qual o texto final foi escrito. No
artigo 36, parágrafo (§) 1º, inciso III, da lei n. 9.394/96 – LDB, a Sociologia não estava
regimentada enquanto disciplina curricular. O texto legal era vago:

§ 1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão
organizadas de tal forma que ao final do Ensino Médio o educando
demonstre:
III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia
necessários ao exercício da cidadania. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, 1996, artigo 36, §1º)

Em 1998, o Conselho Nacional de Educação lança as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), documento que trata de áreas de
conhecimento e não de disciplinas, mantendo o caráter dúbio da LDB/96 sobre a
Sociologia.
Em 2001, o Congresso Nacional aprovou a presença da disciplina no ensino
médio. Porém, o presidente em exercício, Fernando Henrique Cardoso, deu um veto
presidencial à lei. Em 2006, o Conselho Nacional de Educação/Conselho de Educação
Básica lança a Resolução n. 4/2006 recomendando que todos os estados adotem as
disciplinas Sociologia e Filosofia obrigatoriamente. Somente em 2008 a lei federal n.
11.684 foi aprovada e a Sociologia, junto com a Filosofia, retornaram ao ensino médio
em texto de lei que, de certa forma, privilegiou as duas disciplinas ao afirmar que elas
devem estar presentes nos três anos do ensino médio. Nenhuma das outras dez
disciplinas24 possui texto constitucional tão generoso. Embora disciplinas como Língua

23

Carvalho (2004, p. 24-25) esclarece que o deputado Padre Roque, do PT/PR atendeu a reivindicações
das entidades estadual e nacional dos sociólogos ao formular o projeto de lei 3.178/97 com o objetivo de
tornar a Sociologia e a Filosofia obrigatórias no ensino médio (alterando assim a LDB/96). Como afirma
o autor, na época, essa era a principal bandeira das entidades estaduais e a nacional – Federação Nacional
dos Sociólogos do Brasil, FNSB.
24
Além da Sociologia e Filosofia, estão como disciplinas no ensino médio: Artes, Matemática, Física,
Educação Física, Química, Português, Biologia, Geografia, História, Língua estrangeira moderna (inglês,
francês, espanhol).
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Portuguesa ou Matemática, por exemplo, não precisaram de lei garantindo presença. A
presença está dada.
O discurso dos deputados e senadores para aprovação da lei 11.684/2008 no
Congresso Nacional foi construído a partir da premissa de que a disciplina daria aos
estudantes oportunidade de reflexão sobre a sociedade. As pessoas e os grupos que eram
contrários a essa aprovação temiam um “inchamento” do ensino médio e temiam a
presença de comunistas na educação25.
Um desafio para a consolidação da disciplina é o estabelecimento de associação
de grupos interessados na discussão do ensino de Sociologia. O surgimento da
Associação Brasileira de Ensino em Ciências Sociais (ABECS), fundada em Aracaju no
ano de 2013, é importante para a defesa da presença da disciplina no ensino médio,
assim como no acompanhamento do enfrentamento de desafios que se apresentam como
a formação necessária para lecionar Sociologia no ensino médio, para pegar o exemplo
de uma questão atual para a área26.
Meucci (2013, p. 88) apresenta algumas transformações no sentido

da

Sociologia desde que ela foi implementada até o recente sentido do ensino para a
cidadania. A Sociologia escolar no Brasil, como já dito, esteve presente na 1ª República
e foi “nacionalizada” sob o governo do Estado Novo, de 1931 a 1942, o que não
significou que a disciplina tratasse de valores, por exemplo, igualitarismo e democracia.
Por isso, a experiência do retorno da disciplina representa um rompimento com a
trajetória histórica da disciplina. A partir dos anos 80 o ensino de Sociologia passa a ser
associado à cultura democrática, sentido importante a ser levado em consideração pela
nova geração de professores que ocuparão a cadeira de Sociologia no ensino médio.

1.6 Documentos oficiais: as leis e os documentos pedagógicos

Ao discutir o ensino de Sociologia estamos discutindo também, em alguma
medida, como é organizada a educação nacional. A Sociologia, ainda que nem sempre
25

Sobre a presença de comunistas na educação, refiro-me a algumas reportagens da Revista Veja.
Seguem três links com reportagens: 1) <http://veja.abril.com.br/310310/ideologia-cartilha-p-116.shtml>,
2)
<http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/o-brasil-precisa-de-menos-sociologos-e-filosofos-edemais-engenheiros-que-se-expressem-com-clareza/>, 3) <http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/astolices-dos-reacionarios-da-filosofia-e-da-sociologia/>. Acesso no dia 10 set. 2014.
26
A Sociologia ficou muitos anos presente somente no curso normal. Além disso, o número de formandos
e formados em ciências sociais em alguns estados é crítico. Está em tramitação, no momento, o Projeto de
Lei n. 1446/2011 do deputado federal Chico Alencar (PSOL/RJ), que requer que somente formados em
Ciências Sociais possam lecionar a disciplina Sociologia no ensino médio.
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organizada como disciplina com carga horária, foi um conteúdo previsto no currículo no
ensino médio, etapa da educação básica.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/96, por ser o
documento base no qual a sociedade27 apresenta as finalidades, objetivos e organização
dos sistemas escolares, previu a Sociologia e a Filosofia como conteúdos a serem
abordados no ensino médio. Além disso, atribui como finalidade de toda a Educação, e
também do ensino médio, a construção do cidadão, argumento que ajudará a embasar a
presença das disciplinas.
Documentos como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e as
Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN+) citam a Sociologia e a Filosofia dentro da área das Ciências Humanas, dada a
vocação interdisciplinar desses documentos. Eles fazem referência aos conteúdos das
duas áreas, mas, dado o projeto maior, interdisciplinar, não garantem o espaço delas
como disciplinas próprias.
Ainda assim, os três documentos citados no parágrafo anterior, com destaque
para as DCNEM, foram importantes para a Sociologia e a Filosofia no parecer favorável
emitido pelo relator da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados,
deputado César Bandeira (PFL/MA)28, quando da análise do projeto de lei (PL)
1.641/200329, do deputado Ribamar Alves (PSB/MA), projeto que propôs a inclusão
obrigatória da Sociologia e da Filosofia no ensino médio.
Em 2006, já sob a presidência de Luís Inácio Lula da Silva (PT) surgem as
Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM), sob demanda do
Fórum Curricular Nacional do Ensino Médio, fruto da mudança do governo federal, e
que também tem a tarefa de oferecer orientações e diretrizes curriculares para o ensino
médio. Os temas serão discutidos no capítulo 3 desse trabalho.
A lei n. 7.044/82 e a Resolução n. 6/86, assim como as OCNEM, não foram
citadas em nenhum parecer emitido no Congresso Nacional. Entretanto, as duas
27

A discussão do projeto de lei n. 1258/88, atual LDB/96, do deputado Jorge Hage (PSDB/BA) envolveu
deputados, senadores e incorporou algumas das discussões realizadas pela sociedade civil representadas
na IV Conferência Brasileira de Educação e através do Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública
na LDB. Monteiro et al (2011, p. 9) afirma que a Conferência Brasileira de Educação acontece em 1986 a
partir de interessados em discutir as perspectivas educacionais brasileiras com o fim da ditadura militar.
28
O deputado César Bandeira foi relator do projeto de lei na Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados e dá parecer favorável ao projeto apoiado em sua interpretação do que diz o texto das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM).
29
A tramitação do PL 1.641/2003 é o objeto principal do capítulo 3 deste trabalho.
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primeiras legislações citadas são fundamentais no histórico da reintrodução da
Sociologia e da Filosofia porque permitem a entrada das duas disciplinas na parte
diversificada do currículo e, logo, serão tratadas nesse trabalho. As Orientações
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2006) são parte do movimento de defesa
da presença da Sociologia enquanto disciplina obrigatória com carga horária e é
elaborado simultaneamente, e por alguns atores em comum, ao processo que culminou
com a Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho de Educação Básica n.
4/2006, que orienta os sistemas estaduais a reintroduzirem as disciplinas no ensino
médio.

1.7 LDB de 1961 e Lei n. 5.692 de 1971

Houve duas edições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB): 1961
e 1996. Também foi importante a lei n. 5.692, lançada em 1971 durante o período da
ditadura militar.
Na época da LDB/61, a Sociologia estava fora do ensino secundário desde a
Reforma Capanema/42 e estava presente apenas enquanto Sociologia Educacional no
curso normal. Essa LDB fala em disciplinas obrigatórias e optativas, mas não cita
nenhuma delas. Também não fala em áreas de conhecimento ou em conteúdos
curriculares que devem estar presentes. Na prática, sendo optativa, os sistemas estaduais
de educação e as escolas raramente davam lugar às duas disciplinas.
A lei n. 5.692 de 1971 opta por direcionar a educação para a habilitação
profissional30. A lei não entrou no mérito dos conteúdos e componentes curriculares e
sua organização como disciplinas com carga horária. Porém, em seu artigo 7º, ela cita
alguns conteúdos que devem estar presentes. São eles: Educação Moral e Cívica;
Educação Física; Educação Artística; e Programa de Saúde. Os outros conteúdos e
disciplinas seriam definidos pelo Conselho Federal de Educação, pelo texto da lei.
Importante para a Sociologia, que nesse momento estava fora do currículo desde
1942, é que a vocação desse projeto de Educação é a orientação profissional. A
disciplina Educação Moral e Cívica (EMC), como o nome sugere, foi uma disciplina
30

Na prática, os estabelecimentos de ensino continuaram com seu aspecto de dualidade. As escolas
voltadas para a classe média disfarçaram a inclinação do currículo para a habilitação profissional
mantendo a formação propedêutica enquanto as escolas que recebiam as classes populares, em boa parte
as escolas técnicas, implementavam a vocação imposta pela Ditadura Militar. A Educação, ou melhor
dizendo, o ensino, como aborda a Lei n. 5.692/71, refletia as diferenças sociais da sociedade.
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encarregada de moralizar os alunos. Junto com essa disciplina, outras duas também
tiveram caráter moralizante nos três níveis de ensino31, como Organização Social e
Política Brasileira e Estudos dos Problemas Brasileiros32.
As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2006) esclarecem
que tanto na LDB/61 quanto a lei n. 5.692/71, a Sociologia e a Filosofia permaneceram
como estavam antes delas, disciplina optativa ou facultativa nos currículos. Em 1971, a
Sociologia deveria vir atrelada ao objetivo maior desse documento, ou seja, deveria ter
uma expectativa profissionalizante se desejasse fazer parte do currículo. (OCNEM,
2006, p. 102)
Com a crise do “milagre econômico brasileiro”, na década de 1980, não há
dinheiro para sustentar a escola média profissionalizante obrigatória, que custa caro.

1.8 Lei n. 7.044/82
A lei n. 7.044/8233 altera34 a lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Houve
mudança de sentido da Educação e alterou-se o disposto referente à “profissionalização
compulsória” do ensino de 2º grau, substituindo-a por “preparação para o trabalho”. A
vinda dessa lei é parte de um movimento maior na política, que coincide com a abertura
gradual do governo militar e tem repercussões na educação.
A lei foi um marco porque permitiu aos sistemas estaduais de ensino optar por
reintroduzir as disciplinas Sociologia e Filosofia na parte diversificada do currículo. A
lei determina que os currículos do ensino de 1º e 2º graus passam a ter um núcleo
comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender às
peculiaridades locais e aos planos dos estabelecimentos de ensino.

1.9 Resolução do Conselho Federal de Educação n. 6/1986
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Para a época, os três níveis de ensino eram 1º grau, 2º grau, superior. Para efeito de comparação, o 1º
grau é aproximado ao que hoje conhecemos como ensino fundamental assim como o 2º grau é
aproximado ao ensino médio.
32
A disciplina tinha o mesmo caráter moralizante, cívico e patriótico que EMC e OSPB. A diferença é
que a disciplina Estudos dos Problemas Brasileiros (EPB) estava presente somente no ensino superior.
33
Disponível no link <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7044-18-outubro-1982357120-publicacaooriginal-1-pl.html>.
34
Altera os artigos 1º, 4º, 5º, 6º, 8º, 12º, 16º, 22º, 30º e 76º.
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A resolução35 tem por objetivo reformular o núcleo comum para o ensino de 1º e
2º graus, o que teve implicações também para a Sociologia.
O artigo 4º recomenda diretamente a Filosofia no 2º grau.
Já o artigo 6º afirma que cabe a cada estabelecimento organizar o seu plano e
curso atendendo que as matérias do núcleo comum sejam desenvolvidas:
I – NO ENSINO DE 1º GRAU:
a)
Nas séries iniciais – Português, Matemática, Estudos Sociais (sob a
forma de História e Geografia ou com integração de ambas), Ciências (sob a
forma de Iniciação), tratadas predominantemente como atividades.
b)
Em seguida, até o fim do 1º grau, Português, Matemática, Geografia,
História, Organização Social e Política do Brasil, Ciências Físicas e
Biológicas e Língua Estrangeira Moderna, quando houver, tratadas como
áreas de estudo ou disciplinas.
II – NO ENSINO DE 2º GRAU:
a) Língua Portuguesa, Literatura, com maior ênfase para a Brasileira,
Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia, e Língua
Estrangeira Moderna, serão tratadas como disciplinas. Filosofia, quando
houver, será tratada, também, como disciplina. (Resolução do Conselho
Federal de Educação n. 6/1986, Artigo 6º, p. 2-3)

A Sociologia, como mostra a citação acima, não é posta como opção no núcleo
comum do 2º grau. Só cita a Filosofia. Embora, e é um avanço, cite a Filosofia como
opção de disciplina. Mesmo sem o mesmo lugar das outras, é um espaço que pode ser
ocupado.
A Sociologia, que nem foi citada, já havia retornado, nos currículos do ensino
secundário, a São Paulo em 1984, e ao Pará e ao Distrito Federal em 1986. A não
citação da Sociologia não atrapalhou sua luta pela reinserção, como afirmam Sousa e
Carvalho (2006):
Com base na Resolução n.6 do Conselho Federal de Educação de 1986, que
possibilitou a inclusão da Sociologia na parte diversificada do currículo,
vários estados intensificam a luta pelo retorno da Sociologia. (SOUSA e
CARVALHO, 2009, p. 6)

1.10 LDB 1996

35

Disponível em:
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/7_Gov_Militar/resolu%E7%E3o%2061986%20reformula%20o%20n%FAcleo%20comum%20para%20os%20curr%EDculos.pdf>. Acesso no
dia 17 set. 2014.
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A lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), ou seja,
a principal lei que rege o país no que trata sobre a Educação Nacional, é documento-chave para esse trabalho porque é citada, “emprestando” sua legitimidade a outros
documentos oficiais que são importantes na definição do lugar, da abordagem e do
sentido da Sociologia no ensino médio, como as Diretrizes Curriculares Nacionais do
Ensino Médio (DCNEM), os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio
(PCNEM), as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN+) e as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(OCNEM).
O Brasil é um país organizado e regido com base em normas jurídicas próprias
segundo a Constituição de 1988. Sua estrutura administrativa inclui Poderes Executivo,
Judiciário e Legislativo. Como a Constituição Federal dispõe, mas não elenca com
detalhes a Educação enquanto direito social, são necessários documentos que garantam
a dinâmica educacional, por isso a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
(MONTEIRO, GONZÁLEZ e GARCIA, 2011, p. 86)
A revisão da LDB só se dá por leis porque o que está escrito nela são “linhas
reguladoras duradouras”, usando o termo grafado nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio. Só a convocação de toda a sociedade, representada no Congresso
Nacional pode mudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Além disso,
essa lei reflete o papel do Estado Nacional na Educação.
Do texto da lei, e de interesse para esse trabalho, destaco alguns trechos. A
LDB/96 coloca a Filosofia e a Sociologia como componentes que devem estar presentes
no ensino médio conforme trecho do artigo 36º:
“§ 1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando
demonstre:
.....................................................................
III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao
exercício da cidadania.”

O problema é que a maioria dos sistemas educacionais até a data interpretou que
não era obrigatório oferecer esses conteúdos no formato de disciplinas, com carga
horária na grade curricular.
Em 1996, ano de lançamento da LDB, os seguintes estados já haviam incluído as
disciplinas na base diversificada do currículo mesmo que com pequeno espaço na grade
34

curricular: São Paulo (1984), Distrito Federal (1986), Pará (1986), Acre (1988), Rio de
Janeiro (1989), Pernambuco (1989), Minas Gerais (1989), Rio Grande do Sul (1989),
Maranhão (1989), Amapá (1994), Tocantins (1996). A lei 7.044/82 e a Resolução n.
6/86 abriram esse espaço.
O primeiro artigo de destaque da LDB é o 2º artigo do Título II da lei, sobre os
princípios e fins da Educação Nacional. Entre os elementos “fins da Educação
Nacional” estão o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
O ensino médio, espaço no qual a disciplina Sociologia é lecionada, é a última
etapa da educação básica e não mais é compreendido como uma etapa intermediária
entre o trabalho ou a continuidade dos estudos. Seu sentido muda. A educação básica,
segundo a LDB, é a etapa que compreende os níveis de educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio. Ao chegar ao final do ensino médio, ainda que não tenha
cursado a educação infantil, que não era obrigatória na época36, a pessoa completa a
educação básica.
Importante ressaltar que a primeira finalidade da educação básica para a LDB é a
“formação comum indispensável para o exercício da cidadania”. Esse objetivo faz parte
do novo sentido para o ensino médio, sentido de última etapa da educação básica. Além
dele, a apresentação do mundo do trabalho e a capacidade de aprender a aprender são
citados em todos os documentos seguintes: DCNEM, PCNEM, PCN+ e as OCNEM.
Na Seção IV, Do Ensino Médio, o artigo 35 dispõe sobre as finalidades da etapa:
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração
mínima de três anos, terá como finalidades:
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II – a
preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III – o
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996, Artigo 35º)

36

A lei n. 12.796 de 4 de abril de 2013 oficializa a mudança feita na constituição por meio da Emenda
Constitucional n. 59, de 2009. A partir de 2014, o ensino se torna obrigatório dos 4 aos 17 anos. Ou seja,
são obrigatórios: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Os municípios e estados têm até
2016 para se adaptar.
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O objetivo de preparar os alunos para o exercício da cidadania, além de ser
finalidade do ensino médio, conforme citado anteriormente, é finalidade também da
educação básica e de toda a Educação.
No artigo 36, há um trecho que afirma que o educando, ao final do ensino
médio, deverá demonstrar domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia. O
trecho revogado com a aprovação da lei n. 11.684/08 que torna obrigatórias as duas
disciplinas, foi responsável por causar a confusão sobre como deveria ser a
implementação das disciplinas pelos estados brasileiros.
O argumento para as novas ênfases da atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) de 1996, proposta pela Constituição Federal de 1988, tem a
ver com o momento político do país; com a redemocratização, a LDB ainda “respira
esses ares”. Por isso, a grande ênfase é na construção da cidadania e do aluno cidadão.
Uma suposição para a ênfase curricular da LDB/96 no preparo dos jovens para a
cidadania está no momento de redemocratização política do país. Há abertura para
conteúdos curriculares que, em teoria, estão mais próximos dessas questões que tenham
espaço no currículo do ensino médio e da educação básica em geral.
É importante comentar sobre o sentido da democratização do ensino, inspirada
na redemocratização política do país com o fim da ditadura. Usando como pano de
fundo o debate ocorrido no Plenário do Senado no dia 29/08/2001, quando o projeto de
lei que propôs a inclusão da Sociologia e da Filosofia no ensino médio esteve na Casa, é
possível esclarecer através da fala dos senadores qual é esse sentido da democratização
do ensino. Os senadores Lauro Campos (PDT/DF), José Alencar (PMDB/MG) e
Roberto Saturnino (PSB/RJ), ao pedirem a palavra, defenderam que a democracia deve
ser estimulada, desenvolvida e que a formação dos cidadãos na educação básica é etapa
fundamental nesse processo, etapa que deveria contar com as disciplinas Sociologia e
Filosofia. Além disso, de acordo com o que expressaram na época os senadores Lauro
Campos e José Alencar, as duas disciplinas são fundamentais em sociedades em
movimento, em que as pessoas entendem o que se discute e possuem qualidades como o
raciocínio reflexivo necessário para entender que todos os cidadãos fazem parte da
mudança. O senador Roberto Saturnino declarou que a formação humanista dos
cidadãos, em detrimento à formação técnica, carro-chefe do governo militar, também foi
posta em questão como fundamental para os cidadãos. Conclui dizendo que a
democracia necessita de debates qualificados e não de pessoas que não tenham a
capacidade de pensar nos problemas do país. A resistência do governo PSDB em apoiar
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o projeto foi comparada à resistência do governo militar, pois este último moldou um
currículo do ensino médio com disciplinas “decoreba”. O currículo da época esteve
moldado de forte civismo e patriotismo, no sentido doutrinário, ao invés de um sentido
participativo.
A Constituição Federal de 1988 trata da Educação entre os artigos 205 e 214. A
parte da CF/88 na qual esses artigos estão inseridos é no Título VIII – Da Ordem Social,
Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação. O artigo
205 fala sobre a finalidade da Educação. O artigo 206 ao 214 resolvem sobre a
estrutura, organização, financiamento da Educação Nacional, dentre outros.
O mesmo documento, artigo 208, inciso II, garantia como dever do Estado a
“progressiva

extensão

da

obrigatoriedade

e

gratuidade

ao

ensino

médio”.

Posteriormente, a emenda constitucional n. 14/96 altera a redação para “progressiva
universalização do ensino médio gratuito”. A Constituição, portanto, confere a esse
nível de ensino o estatuto de direito de todo o cidadão.
A base legal da LDB trata o ensino médio como a última etapa da educação
básica. Além de tudo, para motivos que vão além do caráter legal, o objetivo do ensino
médio é ser um período em que os alunos e suas famílias começam a definir suas
trajetórias pessoais, de continuidade nos estudos ou entrada no mundo do trabalho.
A seguir, são apresentados os documentos que se propõem a discutir o novo papel do
ensino médio de última etapa da educação básica, conforme a LDB/96, e também a
organização deste, aí incluídas as disciplinas Sociologia e Filosofia. Importante dizer
que há diferença na abordagem pedagógica entre eles. As Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), os Parâmetros Curriculares Nacionais para
o Ensino Médio (PCNEM) e as Orientações Curriculares Complementares aos
Parâmetros

Curriculares

Nacionais

(PCN+),

em

comum,

propõem

a

interdisciplinaridade37, proposta que não favorece a Sociologia e a Filosofia. Já as
Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM) defendem a
presença da Sociologia e da Filosofia como disciplinas.
Os documentos são diretrizes e parâmetros e, ainda que sejam normativos, não
têm a força de um parecer do Conselho Nacional de Educação ou, ainda, de uma lei, que
tem poder ainda mais forte do “cumpra-se”.
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A interdisciplinaridade propõe que o conhecimento seja abordado por áreas e não por disciplinas. Nessa
proposta, a fronteira entre as disciplinas é mais fluída.
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1.11 Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio

O documento foi elaborado pela Câmara de Educação Básica (CEB), do
Conselho Nacional de Educação (CNE), em 1998. Ele foi elaborado para apresentar
diretrizes e propostas de regulamentação da base curricular nacional e de organização
do ensino médio.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) prevê, legalmente38, as
Diretrizes Curriculares Nacionais39. Entre as incumbências da União, em colaboração
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estão estabelecer competências e
diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
Entre os pressupostos das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (DCNEM), estão: o ensino médio é a última etapa da educação básica, logo, essa
formação básica deve ser pensada; o aluno adquira a habilidade de aprender a aprender,
para que, seja qual for a próxima etapa dele, trabalho ou prosseguimento nos estudos,
ele esteja apto a segui-la; o ensino médio deve crescer muito nos próximos anos e vai
receber um público com perfil diversificado, cujos pais não cumpriram essa etapa com
expansão, principalmente no turno noturno; a importância da educação como
fundamental para que o país possa competir econômica e internacionalmente; a
interdisciplinaridade; o ensino médio deve ser mais unificado, com todas as
modalidades40 mais próximas à formação geral; a sistematização dos princípios e bases
da LDB/96; a organização curricular da formação básica nacional, suas relações com a
parte diversificada, e a formação para o trabalho. As DCNEM se percebem como uma
convocação para as mudanças propostas. O documento deixa claro que a vocação do
ensino médio é uma problemática mundial na época e que, em nosso caso, é um
problema maior, porque nosso ensino médio não era obrigatório.
O trabalho e a cidadania são componentes de caráter geral já citados pela
LDB/96, que também aparecerem nas DCNEM, e que colaboram na constituição de
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Artigo 9, inciso IV, da LDB.
Neste trabalho, são abordadas somente as Diretrizes Curriculares Nacionais que fazem referência ao
ensino médio. Há Diretrizes Curriculares Nacionais vinculadas a outras etapas da Educação.
40
O ensino médio é uma etapa da Educação que, em geral, é cursada de maneira regular. Por regular
entende-se que seja cumprida no calendário de três anos, com acesso universal, e na idade esperada entre
15 e 17 anos. Para além da modalidade regular, a educação de jovens e adultos e a educação especial são
exemplos. Na educação de jovens e adultos, o ensino médio é cumprido de maneira mais curta e com uma
abordagem pedagógica apropriada. Por muitos anos, essa modalidade foi conhecida como supletivo. A
educação especial é própria para pessoas com deficiência. Um exemplo de instituição que ensina através
da modalidade educação especial é a escola de deficientes visuais Benjamim Constant, localizada no
bairro da Urca, no Rio de Janeiro.
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uma identidade autônoma dos alunos. Logo, muito importantes. Esses são elementos
inseridos no ensino médio como um todo e terão a tarefa educativa de explicitar a
relação entre teoria e prática. O documento estabelece, inclusive, uma ligação entre a
capacidade de aprender a aprender com esses dois elementos e justifica que o educando
deve adaptar-se aos desafios que enfrentarão, especificamente no mundo das ocupações.
O documento prevê a interdisciplinaridade como estratégia para trabalhar os conceitos
de trabalho e cidadania, por exemplo. Sobre esse tema, MORAES et al (2010,
p. 29) esclarecem que a interdisciplinaridade esteve primeiro proposta nas DCNEM e
que essa diretriz pretendia que os sistemas de ensino estaduais estruturassem seus
currículos de maneira mais flexível e que organizassem os saberes por áreas e não por
disciplinas.
Na maior parte do documento, debate-se sobre o novo papel do ensino médio,
alguns pressupostos e expectativas. É deixado um parágrafo para cada uma das três
grandes áreas do conhecimento citadas e assim organizadas: 1) Linguagens e Códigos;
2) Ciências da Natureza e Matemática; 3) Ciências Humanas.
Do parágrafo das Ciências Humanas, é importante ressaltar:

Nesta área, se incluirão também os estudos de filosofia e sociologia
necessários ao exercício da cidadania, para cumprimento do que manda a
letra da lei. No entanto, é indispensável lembrar que o espírito da LDB é
muito mais generoso com a constituição da cidadania e não a confina a
nenhuma disciplina específica, como poderia dar a entender uma
interpretação literal da recomendação do inciso III do parágrafo primeiro do
artigo 36. Neste sentido, todos os conteúdos curriculares desta área, embora
não exclusivamente dela, deverão contribuir para a constituição da identidade
dos alunos e para o desenvolvimento de um protagonismo solidário,
responsável e pautado na igualdade política. (DCNEM, 1998, p. 61)

Na citação acima, fica muito claro que o documento não defende que a
Sociologia e a Filosofia sejam as únicas responsáveis pelo ensino dos conhecimentos
necessários ao exercício da cidadania, princípio constituidor do currículo do ensino
médio. Ele cita somente a necessidade dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia,
mas não esclarece como essa apropriação será realizada.
Se é verdade que a Sociologia e a Filosofia têm temas em comum com a História
e a Geografia, como a cidadania, a cultura, o poder, a cidade, a organização social, o
trabalho, e até alguns autores em comum, não significa que, no caso da Sociologia, o
olhar geográfico ou historiográfico sobre determinado fenômeno substitua o olhar
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sociológico. Isso para ficar dentro somente da abordagem das Ciências Humanas aos
conteúdos da Sociologia e da Filosofia.
1.12 Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio41 (PCNEM) são um
documento oficial elaborado pela Secretaria de Educação Média e Tecnológica
(SEMTEC) do Ministério da Educação, em 1999, que tem pretensão normativa, assim
como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM).
Os PCNEM são uma continuação da discussão pedagógica e organizativa da
educação pelas DCNEM. Seguem a organização curricular a partir de áreas de
conhecimento e não por disciplinas42. Consideram quatro disciplinas pertencentes à área
de Ciências Humanas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia. E, além das
disciplinas, os conhecimentos de Antropologia, Política, Direito, Economia e Psicologia
são citados como conhecimentos fundamentais e indispensáveis para a formação básica
do cidadão.
A formação da identidade autônoma do indivíduo é uma competência prevista
no currículo das Ciências Humanas. Deve levar em conta elementos cognitivos,
afetivos, sociais e culturais que constituem a identidade própria e a identidade dos
outros. O que deve implicar no reconhecimento das diferenças e na imediata aceitação
delas, rejeitando o preconceito e a discriminação. Além disso, deve conter os elementos
necessários à prática da cidadania e “não apenas no sentido político de uma cidadania
formal, mas também, na perspectiva de uma cidadania social, extensiva às relações de
trabalho, dentre outras relações sociais.” (PCNEM, 1999, p. 12).
Sobre a presença da Sociologia e da Filosofia enquanto disciplinas no ensino
médio, os PCNEM deixam em aberto, mas não descartam. O documento afirma que a
Sociologia e a Filosofia são habitualmente formalizadas em disciplinas escolares.
Orientam que “tais indicações não visam a propor à escola que explicite denominação e
carga horária para esses conteúdos na forma de disciplinas” (PCNEM, 1999, p. 11).
Mais adiante, afirma que esses conteúdos são “agrupados e reagrupados, a critério da
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Há Parâmetros Curriculares Nacionais para outras etapas da educação também. O foco desse trabalho é
o ensino médio.
42
Como exemplo de proposta que é organizada por áreas de conhecimento e não por disciplinas cito o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), aplicado pela primeira vez em 1998, sendo organizado por
áreas de conhecimento e não por disciplina, modelo que segue até hoje (2014).
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escola, em disciplinas específicas ou em projetos, programas e atividades que superem a
fragmentação disciplinar (PCNEM, 1999, p. 22)”.
No ano de elaboração desse documento, em 1999, a Sociologia já estava
presente enquanto disciplina com carga horária na grade curricular do ensino médio nos
estados: São Paulo, Distrito Federal, Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Maranhão, Amapá, Tocantins, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina,
Sergipe, Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul e Amazonas.
Há a abordagem sobre a Filosofia e a Sociologia ligada diretamente ao ensino e
à discussão da cidadania. O documento aborda que as Ciências Humanas e a Filosofia
constituem um campo privilegiado para a discussão e que não se deve perder de vista
que a cidadania não deve ser encarada, no ensino médio, apenas como um conceito
abstrato, mas como uma vivência que perpassa todos os aspectos da vida em sociedade.
E justifica dizendo que a preparação para o exercício da cidadania não se esgota no
aprendizado de conhecimentos de História, Sociologia, Política ou Filosofia (PCNEM,
2000, p. 12).
O documento a seguir, Orientações Curriculares Complementares aos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), não tem caráter normativo e surge para
ampliar as orientações contidas e expressas nos Parâmetros Curriculares Nacionais para
o Ensino Médio (PCNEM).

1.13 Orientações Curriculares Complementares aos Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN+

A reformulação do ensino médio é o grande tema das PCN+ devido à
transformação do ensino médio em última etapa da educação básica. A Secretaria de
Educação Média e Tecnológica (SEMTEC/MEC) foi a responsável pela produção. No
documento, são discutidos os desafios para cada uma das disciplinas das Ciências
Humanas43, inovando em relação aos PCNEM, que escreveu pouco sobre cada uma das
grandes áreas do conhecimento e não comentou especificamente sobre indicações de
abordagens de nenhuma das disciplinas. A inovação em relação às DCNEM e aos
43

O documento afirma que o objeto central da área das Ciências Humanas é o estudo das ações e das
elaborações intelectuais que os seres humanos constroem no âmbito das relações sociais que travam entre
si. E cada disciplina tem sua função nesse objetivo. Como exemplo, é citado que a Geografia, a História, a
Sociologia e a Filosofia devem tratar da questão das disparidades econômicas e sociais, cada uma com
foco em desdobramentos da questão mais próximos da disciplina.
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PCNEM, entretanto, é pequena, porque a aposta pedagógica ainda é por grandes áreas e
não por disciplinas.
Importante comentar que não é à toa que a Filosofia e a Sociologia estão
presentes enquanto disciplinas nesse documento de 2002, como também estão citadas
nas DCNEM (1998) e PCNEM (1999). Se elas estão presentes é porque já conquistaram
lugar em escolas por todo o país. E o documento, que trata do ensino médio nacional,
não pode ignorá-las. A presença delas nesse documento é um reflexo de sua presença
nas escolas. Nesse momento, em 2002, a disciplina está presente nos estados: São
Paulo, Distrito Federal, Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Sergipe, Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul,
Alagoas, Espírito Santo, Piauí, Amapá, Maranhão, Tocantins, Amazonas, Roraima e
Rondônia.
Para além do discurso da cidadania, a presença efetiva da Sociologia nas redes
públicas, através das lutas pela inclusão nos estados, e em alguns estabelecimentos
privados, por conta própria, criou o espaço que a Sociologia conseguiu nesse
documento. Se não há uma lei ou norma determinando a presença dessas duas
disciplinas com carga horária, também não há nenhuma norma determinando a
ausência. Como já dito, os PCNEM deixam a presença da Sociologia em aberto, não
descartam e nem confirmam.
O documento aborda também a interdisciplinaridade mantendo a linha de
raciocínio do documento que complementa, os PCNEM. Com esse fim, faz uso da
discussão sobre conceitos estruturadores44 e das competências e habilidades45.
O PCN+ estabelece como diretriz para todas as disciplinas das Ciências
Humanas o cuidado em observar a diferença entre saberes acadêmicos e saberes
escolares. No caso da Sociologia no ensino médio, tornar um jovem um sociólogo não é
finalidade da última etapa da educação básica. Sociologia é uma disciplina do currículo,
como as outras, que irá colaborar nas metas comuns. É importante ressaltar que não há a
previsão de formação de um “mini sociólogo” ou “jovem sociólogo”.
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O PCN+ elege três conceitos estruturadores para a Sociologia: cidadania, cultura e trabalho.
Competências e habilidades são dois componentes do currículo de todas as disciplinas do ensino médio
incluindo Sociologia e Filosofia. Exemplo: espera-se que o aluno, ao término do ensino médio, no caso da
disciplina Sociologia e do tema cultura, tenha aprendido sobre o relativismo e tenha conseguido aprender
a habilidade de não discriminar e conviver pacificamente com as diferentes culturas. Por analogia,
diversas competências e habilidades são esperadas a partir do contato dos alunos com diferentes conceitos
estruturadores.
45

42

Esse alerta se dá devido à imposição de uma tradição totalizante, que foi
expressa nos manuais didáticos, e que contribuiu e ainda contribui para que prevaleça
entre nossos educadores a falsa percepção de que os programas escolares devem abarcar
“toda a História”, “toda a Geografia”, “toda a Sociologia” ou “toda a Filosofia”, no caso
das Ciências Humanas. Sobre o tema, o documento afirma:
Mas, como também já dissemos, a escola não pretende formar “jovens
historiadores”, “jovens geógrafos”, etc. Por causa disso, é necessário que se
compreenda, por exemplo, que, para os educandos chegarem a compreender
os aspectos centrais das relações sociais, não é necessário que estudem todas
as sociedades que já existiram ou que ainda existem. (PCN+, 2002, p. 36).

Ao afirmar que o objetivo da disciplina não é formar “mini-sociólogos” e que
“não é necessário que todas as sociedades que já existiram e que ainda existem”, o
documento deixa claro que o currículo da Sociologia no ensino médio é limitado e que
seu espaço se dará por escolhas. Entre as quais, a principal é a formação básica do
cidadão, com a abordagem aos conceitos estruturadores: cidadania, principalmente, e
também cultura e trabalho. Conforme aponta o trecho abaixo:
A sociologia contemporânea está, atualmente, muito empenhada em oferecer,
tanto ao estudioso, quanto ao estudante, a melhor compreensão possível das
estruturas sociais, do papel do indivíduo na sociedade e da dinâmica social,
isso é, das possibilidades reais de transformação social, na procura de uma
sociedade mais justa e solidária.
Dessa forma, um dos conceitos estruturadores da Sociologia atual é o de
cidadania. Para a elaboração desse conceito é fundamental uma pesquisa que
considere as relações entre indivíduo e sociedade; as instituições sociais e o
processo de socialização; a definição de sistemas sociais; a importância da
participação política de indivíduos; as formas do Estado; a democracia; os
direitos dos cidadãos; os movimentos sociais; entre outros princípios.
A abrangência do conceito de cidadania fica evidente, pois, a partir dele, é
possível a abordagem de vários outros conceitos, não só da Sociologia, como
também da Psicologia, da Política, do Direito, por exemplo. (PCN+, 2002,
p. 88)

Lendo a citação acima, talvez seja possível visualizar a centralidade da defesa da
presença da Sociologia no currículo do ensino médio baseada na construção do conceito
cidadania com os alunos. Os conceitos trabalho e cultura também aparecem como
elementos fundamentais do ensino de Sociologia no ensino médio.
O documento reserva espaço para a disciplina como um campo específico de
estudos. Entretanto, ele ainda defende o ensino focado em grandes áreas do saber ao
invés do foco nas disciplinas e seus enfoques específicos. Somente as Orientações
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Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM) defenderão a presença da
Sociologia como disciplina.

1.14 Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio

Em 2004, com o governo federal assumido pelo presidente Luís Inácio Lula da
Silva (PT), a Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico (SEMTEC) do MEC, organizou
o Fórum Curricular Nacional do Ensino Médio, convocando as sociedades científicas
para a discussão do currículo do ensino médio. A Sociedade Brasileira de Sociologia
participou, primeiramente com a representação da professora Heloisa Martins46 (USP),
depois substituída pelo professor Amaury Moraes47 (USP). O Fórum concluiu que as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) precisavam ser reformulados.
Foi prevista a elaboração de um novo documento com diretrizes pedagógicas, as
Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM)48.
Segundo as OCNEM, o objetivo principal do documento é preparar o jovem para
participar de uma sociedade complexa como a atual, que requer aprendizagem
autônoma e contínua ao longo da vida.
A Sociologia no ensino médio, justamente por sua presença intermitente, passou
por algumas dificuldades como a constituição de uma comunidade de discussão sobre o
tema. A realidade não é mais essa, mas não havia na época uma comunidade de
professores de Sociologia no ensino médio formada quer em âmbito estadual, regional
ou nacional, com exceção do GT Experiências de Ensino em Sociologia: metodologia e
materiais didáticos, que ocorreu na reunião da Sociedade Brasileira de Sociologia, em
2005. De modo que a produção de consensos a respeito de conteúdos, metodologias,
recursos, ficou bastante prejudicada até 2006, ano de lançamento das OCNEM
(OCNEM, 2006, p. 103).

46

Tom Dwyer, professor da Unicamp, foi presidente da SBS por duas gestões: 2006-2007 e 2008-2009. A
professora Heloísa Martins foi 2ª Secretária da gestão 2006-2007 e foi vice-presidente na gestão 20082009. As informações constam no site da SBS, Seção Diretorias. A equipe da presidência da SBS na
época acompanhou o processo e enviou a 2ª Secretária para as reuniões do MEC.
47
Em 2005, a SBS ganhou o GT Experiências de Ensino em Sociologia: Metodologia e Materiais
Didáticos (GT Ensino de Sociologia desde 2007). O professor Amaury Moraes coordenou o GT nos anos
2007, 2009 e 2011. Em 2005, não foi o coordenador, mas esteve à frente do processo.
48
No caso das OCNEM Sociologia, participaram os pesquisadores Amaury Moraes (USP), Elizabeth
Guimarães (UFU) e Nelson Tomazi (UEL).
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O documento se propõe a discutir também sobre a Filosofia e a Sociologia terem
“status” de responsáveis pela construção da cidadania nos alunos, herança da LDB/96.
Relata que a presença intermitente gera ainda expectativas e avaliações que se fazem de
seus conteúdos em relação à formação dos jovens. A relação entre a Sociologia e “o
exercício da cidadania” não é imediata pois não é exclusividade da Sociologia formar o
cidadão. Talvez o que se tenha em Sociologia é que essa expectativa, de preparar para a
cidadania, ganhe contornos mais objetivos a partir dos conteúdos clássicos ou
contemporâneos, assim como determinados temas e autores abordados pela disciplina
no ensino médio.
A Sociologia pode contribuir para a formação do jovem brasileiro aproximando
esse jovem de uma linguagem especial, sistematizando os debates em torno de temas de
importância dados pela tradição ou pela contemporaneidade. Como espaço de realização
das Ciências Sociais na escola média pode oferecer ao aluno informações próprias do
campo dessas ciências, além de resultados das pesquisas as mais diversas, que acabam
modificando as concepções de mundo, a economia, a sociedade e o outro. (OCNEM,
2006, p. 104-105)
Em entrevista à Revista Café com Sociologia, em 201349, Simone Meucci
também tece comentários a respeito da Sociologia e sua associação com a construção da
cidadania:
Esta expectativa de formação para cidadania está presente no próprio texto da
LDB, exatamente na passagem que fundamentou a luta pela obrigatoriedade
da Sociologia e Filosofia no Ensino Médio. É um argumento que tem relação
com a democratização, com a ideia da constituição da sociedade democrática
como um processo que exige a artesania de um novo sujeito capaz de portar
certos valores democráticos. Confesso que hoje esta me parece quase uma
expressão mântrica que, de tão naturalizada, impede que façamos a pergunta
fundamental: o que é cidadania? Rigorosamente, é um valor e um fenômeno
social e uma das lições da sociologia talvez fosse discutir isso. No entanto,
não se faz a problematização sociológica da noção de cidadania nas aulas de
sociologia. A meu ver, por vezes a noção de cidadania das aulas de
sociologia dos anos 2010 é tão prescritiva como a noção de civismo dos anos
de 1930. (MEUCCI, 2014, p. 89)

Para a autora, a Sociologia não é uma disciplina em que os alunos devam se
limitar a expor, compartilhar ou confrontar opiniões. Os alunos devem desconstruir
opiniões, o que é um processo resultante de um novo olhar que surge a partir de novos
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A entrevista está presente no volume 2, n. 1 (2013) da Revista. Está disponível através do link:
<http://revistacafecomsociologia.com/revista/index.php/revista/article/view/52>. Acesso no dia 13 jun.
2014.
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nexos entre fenômenos isolados, da formulação de novas indagações e do
desenvolvimento de métodos introdutórios de pesquisa. Desta maneira, é possível a
efetiva possibilidade de contribuição da sociologia para a formação de jovens e adultos
autônomos capazes de contribuir para o debate social e decidir conscientemente e
inteligentemente sobre a vida (MEUCCI, 2014, p. 89).
O documento dá destaque também ao papel que a Sociologia pode desempenhar
no ensino médio como a desnaturalização e o estranhamento da realidade e do senso
comum. Afirma que esses são recortes fundamentais através dos quais haverá uma
adequação de linguagens, objetos, temas e reconstrução para a fase de aprendizagem de
jovens.
Em defesa das Ciências Sociais no currículo, há ainda, o argumento:

Para dar um conteúdo concreto a essa expectativa, pensa-se, então, numa
disciplina escolar no ensino médio que fosse a tradução de um campo
científico específico – as Ciências Sociais. Não se pode entender que entre os
15 e os 18 anos, após oito, nove, 10 anos de escolaridade, o jovem ainda
fique sujeito a aprender “noções” ou a exercitar a mente em debates
circulares, aleatórios e arbitrários. Parece que nessa fase de sua vida a
curiosidade vai ganhando certa necessidade de disciplinamento, o que
demanda procedimentos mais rigorosos, que mobilizem razões históricas e
argumentos racionalizantes acerca de fenômenos naturais ou culturais.
Mesmo quando está em causa promover a tolerância ou combater os
preconceitos, a par de um processo de persuasão que produza a adesão a
valores, resta a necessidade de construir e demonstrar a “maior”
racionalidade de tais valores diante dos costumes, das tradições e do senso
comum. Trata-se, recorrendo a Antônio Cândido, de “humanizar o homem”
(Cândido, 1995). O acesso às ciências e às artes deve ser entendido nesse
projeto: a escolha pelo homem de ser mais humano. Ora, há muito que as
Ciências Sociais têm feito essa opção. Repugna ao cientista social submeterse a um processo de “naturalização”. Nem em Durkheim encontramos essa
aceitação, em que pesem os compromissos e os contextos positivista e
funcionalista de que participava o pensador. (OCNEM, 2006, p. 109-110)

O documento afirma que em uma sociedade de formas tão variadas e intensas de
desigualdade social, de mudanças lentas, o acesso ao conhecimento científico sobre
esses procedimentos constitui um imperativo político de primeira ordem. Conceitua o
conceito de cidadania como “entendida estritamente como direito/dever de votar, ou
amplamente como direito/dever de participar da própria organização de sua comunidade
e de seu país” (OCNEM, 2006, p. 110).
As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio defendem a
presença da Sociologia no ensino médio. Os documentos anteriores – Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e Orientações Curriculares Complementares
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aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) – dão espaço para a Sociologia, mas não
defendem nem garantem sua presença. Já as OCNEM justificam a presença da
disciplina pelas mudanças no mundo político, social e nas estruturas sociais. Defendem
que a Sociologia é fundamental para colaborar nas escolhas dos alunos já que está
vinculada aos objetivos e finalidades do próprio ensino médio que são: formação básica
necessária para a formação do indivíduo; escolha de uma profissão; progressão nos
estudos; e exercício da cidadania.
O documento afirma que as estruturas sociais estão ainda mais complexas, as
relações de trabalho atritam-se com as novas tecnologias de produção, o mundo está
cada vez mais “desencantado”, isto é, cada vez mais racionalizado, administrado,
dominado pelo conhecimento científico e tecnológico. No campo político, traz o alarde
de que os avanços da democratização têm sido simultâneos aos avanços das tecnologias
da comunicação e informação, tendendo a corromper-se esse regime político em novas
formas de populismo e manipulação. No campo social, o predomínio do discurso
econômico tem promovido uma “renaturalização” das relações, reforçando aqui o
caráter ambíguo (e perverso) da racionalidade contemporânea.

1.15 Situação nos estados a partir da década de 1980

A seguir, é apresentada a situação de inclusão da Sociologia na grade curricular
nos estados brasileiros de 1982 até 2007, momento imediatamente anterior à lei federal
11.864/08, que torna obrigatória a inclusão da Sociologia e da Filosofia nacionalmente.
A luta pelo retorno da Sociologia e da Filosofia ocorria em contextos estaduais
até o lançamento da LDB em 1996. Após esse momento, a luta ganhou também
contorno nacional.
Para compor o panorama da presença da Sociologia nos estados brasileiros,
foram coletadas informações disponíveis nos sites dos Sistemas Estaduais de Educação
e dos Conselhos Estaduais de Educação dos estados. Além disso, foi feito levantamento
bibliográfico sobre o tema da inclusão da sociologia nas redes estaduais. Por fim, com a
intenção de complementar algumas lacunas de informação, entrei em contato com
órgãos oficiais, com professores de universidades federais que lecionam a disciplina
Prática de Ensino em Ciências Sociais nas licenciaturas país afora e indaguei autores de
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artigos sobre o assunto nos estados50. Ainda assim, alguns dados e documentações
infelizmente não foram encontrados51.
Em âmbito federal, somente em 2006 o Conselho Nacional de Educação/Câmara
de Educação Básica se manifestou no sentido de que as duas disciplinas devem estar
nos três anos do ensino médio. Aspectos fundamentais da implementação das
disciplinas como carga horária semanal e conteúdos a serem lecionados ficaram a cargo
dos Conselhos e das Secretarias Estaduais de Educação desde a década de 1980 até os
dias atuais, em 2014. Por isso, esse levantamento documental, ainda que incompleto, é
tão importante.
É apresentado abaixo um quadro informando o ano do retorno da presença
obrigatória da Sociologia como disciplina componente do ensino médio em cada um
dos estados brasileiros e também a fonte da informação. Em seguida, são apresentadas
as Notas ao Quadro 2 – Retorno da Sociologia ao ensino médio nos estados brasileiros.
Nessas notas, são apresentados breves comentários sobre o retorno da Sociologia a cada
um dos estados brasileiros.
1.16 Quadro 2 – Retorno da Sociologia ao ensino médio nos estados brasileiros

Ano do retorno
1984

ESTADO
São Paulo (1)52

Fonte
Resolução n. 236/83 da
SEE/SP
Reforma curricular

Distrito Federal (2)
1986
Pará (3)

estadual de 1985
Reforma curricular

50

Agradeço novamente às buscas e pesquisas realizadas no LABES/UFRJ. O acesso ao site está
disponível através do link <http://www.labes.fe.ufrj.br/>.
51
Importante ressaltar que essa pesquisa não possui como objetivo esgotar o assunto. Pelo contrário,
devido às diversas dificuldades materiais e imateriais, a pesquisa se limitou na busca de informações que
comprovassem a presença obrigatória da Sociologia em cada um dos estados brasileiros. Muitas estórias e
muitos personagens importantes nesse processo ainda carecem de investigação e pesquisa para poderem
ser contados, o que infelizmente não foi possível durante esse trabalho.
52
São Paulo, em 1984, foi o 1º estado brasileiro a conseguir reinserir a Sociologia em sua grade curricular
estadual do ensino médio no período de retorno gradual da disciplina aos estados, como apresentado no
quadro, e por isso tem o número 1 indicado entre parêntesis. É indicado em cada um dos estados um
número que corresponde ao retorno por ano. Por essa lógica, o Distrito Federal possui o número 2 entre
parêntesis e o estado do Pará o número 3. E assim por diante. Para estados em que o retorno se deu no
mesmo ano, a numeração foi dada por uma questão de organização e não por uma data específica. A
partir dessa ordem e dessa numeração são enunciadas as Notas ao Quadro 2 – Retorno da Sociologia ao
ensino médio nos estados brasileiros, logo após o quadro.
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estadual
Matriz curricular
1988

Acre (4)

estadual
Constituição Estadual de

Rio de Janeiro (5)

1989
Constituição Estadual de

Pernambuco (6)

1989
Constituição Estadual de

1989

Minas Gerais (7)

1989
Constituição Estadual de

Rio Grande do Sul (8)

1989
Constituição Estadual de

Maranhão (9)
1994

1996

1997

1997/1998

1989
Matriz curricular

Amapá (10)

estadual de 1994
Matriz curricular

Tocantins (11)

estadual de 1996
Matriz curricular

Mato Grosso (12)

estadual de 1997
Matriz curricular

Paraná (13)

estadual de 1997 e 1998
Art. 41 da lei

Santa Catarina (14)

Complementar n. 170,
de 1998
Matriz curricular

Sergipe (15)
1998

estadual de 1998
Matriz curricular

Bahia (16)

estadual de 1998
Artigo 52 da lei

Goiás (17)

Complementar Estadual
n. 26/98
Projeto de reforma do

1999

Mato Grosso do Sul (18)

ensino médio estadual
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chamado “Escola
Guaicuru”
Informação obtida com
Amazonas (19)
2000

professor da UFAM
Resolução Estadual n.

Rondônia (20)
2001

102/2000
Reforma da Matriz

Alagoas (21)

Curricular Estadual
Lei estadual n. 6.649 de

Espírito Santo (22)
2002

2001
Lei estadual n. 5.253 de

Piauí (23)

2002
Concurso público em

Roraima (24)
2003

2002
Concurso público em

Ceará (25)
2005

2003
Concurso público em

Rio Grande do Norte (26)
2007

2005
Resolução Estadual n.

Paraíba (27)

277/2007

Notas ao quadro 2 – Retorno da Sociologia aos estados brasileiros

1 Segundo Moraes (2011, p. 368), a Sociologia é reinserida em 1984 devido à
Resolução n. 236/83 proposta pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Após
a Resolução n. 4, de 16 de agosto de 2006, do Conselho Nacional de
Educação/Conselho de Educação Básica (CNE/CEB), a Secretaria Estadual de São
Paulo resolve não acatar a determinação do CNE/CEB e lança a Resolução Estadual n.
92/2007 vetando a obrigatoriedade do ensino de Filosofia e de Sociologia. Com isso,
piora a situação da disciplina e dos professores estaduais da disciplina em São Paulo.
Em contrapartida, essa situação estimulou a reunião de esforços para aprovação de lei
federal no Congresso Nacional, conforme será retratado no capítulo 3 desse trabalho.
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2 Segundo Moraes et al (2010, p. 42), a Sociologia passa a constar nos
currículos do Distrito Federal a partir de 1986, fruto de reforma curricular ocorrida em
1985. Em 2000, ocorre maior atenção à disciplina com a obrigatoriedade da inclusão de
Sociologia e de Filosofia com duas horas semanais nos três anos do ensino médio.

3 Segundo Moraes et al (2010, p. 42), em 1986, a Sociologia já constava no
currículo do estado. Em 1989, a Constituição Estadual incluiu a Sociologia
obrigatoriamente no currículo. A lei estadual n. 5.583, de 3 de janeiro de 1990 “dispõe
sobre a manutenção do ensino de Sociologia e Filosofia nas escolas públicas de 2° grau,
respeitando o conteúdo mínimo de ensino médio estabelecido pela União.”
Em 2010, o Conselho Estadual de Educação do Pará lança a Resolução n. 1/2010
estabelecendo no capítulo IV – Do Ensino Médio, artigo 31, que a Sociologia e a
Filosofia devem estar presentes nos três anos do ensino médio53.

4 As disciplinas foram incluídas no currículo do ensino médio a partir de 1985
(vide anexo B). Iniciou com o nome de Fundamentos Humanísticos, em que eram
trabalhados conteúdos de Filosofia, Sociologia e Psicologia das Relações Humanas. Em
1988, houve um desmembramento e elas foram ofertadas separadamente (vide anexo
C). Em 1999, foi retirada do currículo a disciplina Sociologia, ficando somente Filosofia
e Psicologia (vide anexo D). Em 2004, com a Instrução normativa n. 04, de 13 de abril
de 2004, sai a disciplina Psicologia e volta a oferta de Sociologia e de Filosofia (vide
anexo E).
Em conversa com o Sindicato dos Sociólogos do Estado do Acre (vide anexo F),
obtive a confirmação de que o primeiro concurso para professor de Sociologia só foi
realizado em 2004.

5 Santo Conterato (2008, p. 1), diretor da Associação Profissional dos
Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro (APSERJ), escreveu no artigo “A saga da
Sociologia” que a campanha pelo retorno da Sociologia culminou na anexação da
Emenda Popular Aditiva n. 1.888 ao projeto de Constituição do Estado do Rio de
Janeiro, de 1989. Essa emenda popular foi aprovada como Emenda Legislativa n. 1.370
53

Acesso no dia 17 set. 2014 no link
<http://www.cee.pa.gov.br/sites/default/files/RESOLUCAO_001_2010_REGULAMENTACAO_EDUC
_BAS-1.pdf>.
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do Deputado Accácio Caldeira. Atualmente, o artigo 317 (antigo artigo 314 § 4º)
confirma a disciplina no ensino médio no Estado54.

6 Moraes et al (2010, p. 42) afirmam que a Sociologia volta à grade curricular
do estado em 1989.
Não há um contínuo de permanência das disciplinas Filosofia e Sociologia desde
então. Segundo reportagem do dia 23/12/2001 do Jornal “Diário de Pernambuco”, o
deputado estadual Sérgio Leite (PT) propõe projeto de lei para que a Sociologia e a
Filosofia retornem à grade curricular no estado55. Afirmam que há quatro anos as
disciplinas estão fora das salas de aula, ou seja, desde 1997. O projeto de lei é aprovado
sob a forma de lei n. 12.14256, em 20 de dezembro de 2001.
Entretanto, em 2003, através do Parecer 33/200357, o Conselho Estadual de
Educação de Pernambuco alega, entre outras coisas, que a Assembleia Legislativa do
estado não tem poder sobre as disciplinas que compõem o ensino médio. Na prática,
essa ação inviabiliza a presença da Sociologia no estado.
Em 2006, reportagem58 da página eletrônica da Assembleia Estadual de
Pernambuco divulga a Resolução CNE/CEB n. 4/2006, que inclui obrigatoriamente a
Sociologia e a Filosofia nos três anos do ensino médio em todos os estados brasileiros.
A reportagem comenta a lei do deputado estadual aprovada em 2001 com teor muito
parecido, mas que não foi posta em prática. Em 2013, o documento Parâmetros
Curriculares para a Educação Básica do Estado de Pernambuco – Filosofia e
Sociologia59 cita a Resolução CNE/CEB de 2006 e a lei federal 11.684/2008, ambas
como referências no retorno das disciplinas ao ensino médio.
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7 O artigo 195 da Constituição Estadual de Minas Gerais trata da
obrigatoriedade do ensino da Sociologia no ensino médio60.

8 Segundo Moraes (2010, p. 42), a Sociologia volta ao estado com a
Constituição Estadual de 1989. Em 2007, o estado do Rio Grande do Sul, junto com São
Paulo, pede esclarecimento ao CNE/CEB sobre a Resolução n. 4/2006.

9 Segundo Lima e Souza (2009, p. 4-5), o Maranhão foi um dos primeiros
estados a garantir a presença obrigatória das duas disciplinas. A disciplina foi aprovada
na Constituição Estadual de 1989. Nenhuma escola do estado teria aprovada sua grade
curricular se não constassem essas duas disciplinas com carga horária definida e
conteúdo específico.
Segundo as autoras, foi promulgada a lei estadual n. 8.15061, de 22 de junho de
2004, para conseguir uma presença mais efetiva da disciplina no estado, que vinha
passando por alguns problemas.

10 Moraes et al (2010, p. 32) afirmam que em 1994 o estado do Amapá já
possuía diretriz curricular ou proposta de conteúdo Oficial para a Sociologia no ensino
médio.
Amoras (2010, p. 193-194) esclarece que a Resolução Estadual n. 83/2002 do
Conselho Estadual de Educação/Amapá tornou a disciplina presente no Estado desde
2002, em princípio com um tempo semanal no 3º ano.

11 A disciplina se encontra no ensino médio no estado desde 1996, conforme
troca de e-mails (anexo G) com a professora Liza Aparecido Brasílio, professora da
disciplina prática de ensino em Ciências Sociais no curso de licenciatura em Ciências
Sociais da Universidade Federal de Tocantins. Em 2009, a lei estadual n. 2.139, de 3 de
setembro de 2009 dispõe sobre o sistema estadual de ensino. Nela, o artigo 23 garante a
presença das duas disciplinas62.
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12 Sousa e Carvalho (2009, p. 6) afirmam que em 1997 a Sociologia aparece
como disciplina no Estado do Mato Grosso.

13 Segundo Silva (2007, p. 417-418), vários Núcleos Regionais de Educação,
pertencentes à Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná, reformularam seus
currículos nos anos 1997 e 1998, caso do Núcleo Regional da Educação de Londrina.
Para a autora, a LDB de 1996, assim como as primeiras versões dos PCNEM e dos
DCNEM, tiveram influência na reformulação dos currículos.

14 Segundo Caridá (2010, p. 2), o artigo 41 da lei complementar n. 170, de
1998, em parágrafo único, estabelece que: “A Filosofia e a Sociologia constituirão
conteúdos obrigatórios do currículo do ensino médio”. Apesar do texto da lei ambíguo,
a disciplina Sociologia esteve presente desde 199863.
15 O artigo “Avanços e retrocessos na reinserção da sociologia no currículo do
ensino médio da rede púbica estadual de Sergipe” (ARAÚJO e AZEVEDO, 2011),
mostra que a Sociologia retorna no ano de 1998 ao currículo do ensino médio de
Sergipe.
Em 2007, após a resolução n. 4/2006 do CNE/CEB, o Conselho Estadual de
Educação, lança a Resolução Estadual n. 397/2007, de 4 de outubro de 2007, dispondo
sobre a obrigatoriedade das duas disciplinas nas três séries do ensino médio.

16 A Matriz Curricular da Educação Básica, etapa Ensino Médio, da Secretaria
Estadual de Educação da Bahia, estruturada a partir das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio já incluíam a Sociologia e a Filosofia na parte
diversificada do currículo em 1998. Prova disso é que História e Cultura Afro-Brasileira
ficaram no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação
Artística, Literatura e História. Se a Sociologia e a Filosofia fossem tratadas de maneira
interdisciplinar nessa Matriz, provavelmente os conteúdos de Sociologia e de Filosofia
seriam abordados pelas disciplinas História e Geografia com o documento explicitando
isso.

<http://www.cee.to.gov.br/UserFiles/File/Lei%20do%20Sistema%20atual%202.139.pdf>.
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Em 2007, o documento REDACTA n. 53, 4º semestre, v. 4, do Conselho
Estadual de Educação da Bahia de 2007 esclarece que a Resolução CEE/BA n. 69, de
30 de julho de 2007, insere as disciplinas Filosofia e Sociologia de maneira obrigatória
no currículo do ensino médio.

17 O Estado lançou a Lei Complementar Estadual n. 26/98. O artigo 52 do
documento, inciso III trata da Sociologia e da Filosofia de forma muito semelhante à
LDB/96. Segundo o blog goiano www.filosofialimite.blogspot.com.br, que discute
Filosofia, logo após a lei, o estado de Goiás realizou concursos públicos para
professores de Sociologia e de Filosofia64.
18 No artigo “A disciplina Sociologia no contexto das políticas educacionais
para o ensino médio em Mato Grosso do Sul (1999-2006)”, Silvia Helena Andrade de
Brito e Kátia Karine Duarte da Silva comentam sobre a trajetória da reinserção da
Sociologia no estado a partir de um projeto de reforma no ensino médio estadual
chamado “Escola Guaicuru”. A denominação Guaicuru era uma referência a um dos
agrupamentos étnicos que estiveram presentes no território sul-mato-grossense no
período colonial, mais especificamente a partir do século XVIII, cujos descendentes
formam hoje o grupo indígena Kadiwéu.
Segundo o artigo, o projeto começou em 1999 e recomendou que a Sociologia,
que curiosamente incluiria o conteúdo de Filosofia, fosse lecionada a partir do primeiro
semestre de 2001, ainda que com vários problemas estruturais, como a necessária
quantidade de professores.

19 Em conversa com o professor Ronaldo Antônio Rodrigues dos Santos,
professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), pela rede social Facebook
(anexo H), ele afirmou que a Sociologia está no ensino médio, no estado, desde 1999.
Em 2007, a Resolução Estadual n. 89 do Conselho Estadual de Educação do
Amazonas resolve, em seus artigos 1º e 2º, incluir a Filosofia e a Sociologia nos três
anos do ensino médio no estado65.
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20 Em 22/10/2000, o Conselho Estadual de Educação de Rondônia lançou a
Resolução n. 102/2000 que trata da base comum do ensino fundamental e do ensino
médio66. No artigo 3º do documento, que trata da base nacional comum do ensino
médio, área das Ciências Humanas, são citadas como disciplinas apenas a História e a
Geografia. Sobre a Sociologia e a Filosofia é dito que deverão ser tratadas de forma
interdisciplinar e contextualizada.
A Resolução Estadual citada não garante espaço para as disciplinas Filosofia e
Sociologia, entretanto, duas reportagens – uma do site UOL Educação de 11/08/2006 e
outra do jornal O Estado de São Paulo também de 11/08/2006 – afirmam que, na data de
lançamento da Resolução CNE/CEB n. 4 de 2006, o estado de Rondônia já possuía a
Sociologia e a Filosofia como disciplinas no currículo. Outra fonte é o artigo “Ensino de
Filosofia no Brasil: um mapa das condições atuais”, pesquisa nacional sobre o ensino de
Filosofia solicitada pela UNESCO em 2003 e com resultados divulgados em 2004.
Afirma que a disciplina Filosofia esteve presente no estado de Rondônia em 2003, o que
não significa que a disciplina Sociologia também estivesse presente. Entretanto, como
normalmente as duas disciplinas são comumente citadas conjuntamente pelos
documentos oficiais, a presença da Filosofia é um indício forte de que a Sociologia
possivelmente também esteja presente em 2003. Considerando as três fontes citadas e
na dificuldade de estabelecer contato com o Conselho Estadual de Rondônia para sanar
as dúvidas, o documento n. 102/2000, que trata da Filosofia e Sociologia no estado,
serve como parâmetro e como matriz para comprovar a presença das duas disciplinas no
estado.
A Resolução n. 656/2009, do CEE de Rondônia, estabelece normas para a
inclusão obrigatória das disciplinas a partir de 201067.

21 Segundo Florêncio e Plancherel (2009, p. 12 -13), os debates sobre a inclusão
da Sociologia nas grades curriculares do ensino médio têm início a partir de 1999, mas a
concretização desse processo só ocorreu em 2001.

22 Em 1999, o Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo lança a
Resolução CEE n. 137/9968, que redefine normas complementares para o oferecimento
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Acesso ao site no dia 17 set. 2014 através do link
<http://www.seduc.ro.gov.br/portal/legislacao/RESCEE0102_2000.pdf>.
67
Acesso ao site no dia 17 set. 2014 através do link
<http://www.seduc.ro.gov.br/portal/legislacao/RESCEE0656_2009.pdf>.
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do ensino médio no Sistema Estadual de Ensino do Espírito Santo. A Resolução, em seu
artigo 6º, parágrafo 4, confirma a Filosofia e a Sociologia fora da parte básica comum
do currículo e também fora da parte diversificada, confirmando sua presença enquanto
conteúdo interdisciplinar nesse ano.
Entretanto, segundo Silva (2007, p. 414-415), desde 1994 existia movimento de
elaboração de lei que tornasse as disciplinas Sociologia e Filosofia obrigatórias. Em
2001, o veto do governador José Ignácio Ferreira ao projeto de lei estadual que
estabelece a obrigatoriedade do ensino das disciplinas no ensino médio69 é derrubado
pela Assembleia Legislativa e transformado na lei n. 6.649, de 11 de abril de 200170.
A Resolução Estadual do CEE/ES n. 1901/2009, regulamenta a obrigatoriedade
das duas disciplinas nos três anos do ensino médio71 em respeito à lei federal n.
11.864/2008, que garantiu a presença obrigatória das disciplinas nacionalmente.

23 No estado do Piauí, em 2002, a Assembleia Legislativa aprovou a lei 5.253,
de 15 de julho de 2002, que incluiu a Sociologia e a Filosofia como disciplinas
obrigatórias no ensino médio72. (SOUSA e CARVALHO, 2012, p. 9).
Em 2009, após a promulgação da lei federal n. 11.684/2008, o Conselho
Estadual de Educação do estado lança a Resolução n. 111/200973 e a Resolução n.
127/200974. A primeira regula a implantação das duas disciplinas estabelecendo, entre
outros, prazo para as escolas se adequarem. A segunda opina favoravelmente sobre a
inclusão e comenta sobre desafios como a formação de professores necessários para
ocupar essas vagas.

24 O Estado, através do Parecer CEE/RR n. 07/02, de 26 de fevereiro de 2002,
aprovou a realização de concursos públicos para as disciplinas Sociologia e Filosofia. O
texto do Parecer, porém, não foi encontrado. É possível considerar a existência de
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Acesso no dia 17 set. 2014. Disponível no link:
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concursos públicos para as disciplinas como comprovação de sua presença com carga
horária.
O Conselho Estadual de Educação de Roraima lançou a Resolução n. 4, de 6
agosto de 200675 que determina a obrigatoriedade do ensino de Sociologia e de Filosofia
nas escolas públicas e privadas de ensino médio e dá prazo de um ano para que os
sistemas estaduais tomem as medidas necessárias.

25 Em 2003 é aberto concurso para professor de Sociologia pela Secretaria
Estadual de Educação do Ceará.
Neto (2012, p. 6) esclarece que a Sociologia e a Filosofia estavam presentes no
currículo do ensino médio do estado do Ceará desde 2005, porém, sem que cada uma
delas tenha espaço em cada um dos três anos do ensino médio.
A Resolução Estadual n. 422/200876, artigo 1º, atende a Resolução do CNE/CEB
n. 4/2006 e dispõe sobre a obrigatoriedade da Sociologia e da Filosofia nos três anos do
ensino médio, a partir de 2009.

26 Em 2001, a governadora em exercício, Wilma Maria de Faria, resolve vetar
integralmente a lei de retorno da Filosofia e Sociologia à grade curricular com carga
horária77. A justificativa se dá a partir de interpretação da LDB na qual ela conclui que
as duas disciplinas, diferentes das citadas Língua Portuguesa e Matemática, são
conteúdos complementares e não obrigatórios.
Em 2005, houve realização de concurso para professor de Sociologia no Estado.

27 A Paraíba foi o último estado a incluir as duas disciplinas na grade curricular
e só o fez após o parecer do CNE/CEB n. 4/2006. Segundo o blog da Associação
Profissional dos Cientistas Sociais da Paraíba (http://solidumapcspb.blogspot.com.br/),
o Conselho Estadual de Educação da Paraíba lançou a Resolução Estadual n. 277/2007
estabelecendo a obrigatoriedade das duas disciplinas78. A troca de e-mail com o
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professor Severino José de Lima, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
confirma as informações (vide anexo I).

1.17 Conclusões do capítulo

A confusão com o texto do artigo 36 da LDB/96, que trata da Filosofia e da
Sociologia no ensino médio, fez com que a maioria dos estados não entendesse que
deveria implementar as disciplinas no currículo.
Paralelamente aos documentos oficiais citados, que afirmavam – DCNEM,
PCNEM, PCN+ – ou não – PCNEM – a interdisciplinaridade como vocação pedagógica
do ensino médio, os estados brasileiros foram incluindo a Sociologia e a Filosofia no
currículo de maneira disciplinar. A trajetória da Sociologia no ensino médio entre 1982
e 2007 esteve longe de ser uniforme. Esse percurso por estado brasileiro ainda é pouco
contado e houve dificuldade em encontrar maiores informações.
A Sociologia dialoga com o novo papel do ensino médio, última etapa da
educação básica, que é a preparação para a cidadania, para o mercado de trabalho e para
a continuidade dos estudos. Da maneira como está organizada esta etapa do ensino, seus
objetivos e finalidades são cumpridos por meio das disciplinas. Devido a uma
aproximação entre temas geralmente abordados pela Sociologia com demandas da
sociedade na formação média dos jovens, há grande expectativa na presença e no papel
da disciplina como a responsável, por exemplo, em formar cidadãos conscientes,
críticos, possíveis transformadores da sociedade, em relação direta à cultura
democrática, em um momento de pós-redemocratização do país.
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CAPÍTULO 2 – CAMINHO INSTITUCIONAL ENTRE 1997 E 2001

2.1 Introdução ao capítulo

Esse capítulo irá abordar, inicialmente, os caminhos institucionais dos projetos
de lei, com base na Constituição Federal de 1988, e nos Regimentos Internos da Câmara
dos Deputados, do Senado e do Congresso Nacional.
Em seguida, é relatada a trajetória do projeto de lei (PL) 3.178/1997,
apresentado pelo deputado Padre Roque Zimmermman (PT/PR) à Câmara dos
Deputados. O projeto de lei teve uma passagem pelas duas Casas do Congresso
Nacional com forte apoio de deputados e senadores do bloco governamental, da
oposição e dos partidos minoritários. A trajetória do lobby pela aprovação da lei
organizada pelos grupos interessados também é abordada. O projeto sofreu investidas
do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que tentou derrubá-lo nas duas Casas.
Por fim, ele conseguiu ser aprovado no Congresso Nacional e contou com uma
discussão muito rica sobre o sentido das duas disciplinas no ensino médio enquanto
esteve em discussão por três sessões no Plenário do Senado. O presidente FHC, como
esperado pelo presidente da Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil (FNSB) na
época, Lejeune Mato Grosso, vetou o projeto.
São levantados e analisados neste capítulo os argumentos favoráveis e
desfavoráveis dos diferentes atores envolvidos na tramitação do projeto de lei
3.178/1997, que defende a presença obrigatória da Sociologia.
Defendo que todos os argumentos favoráveis ou desfavoráveis podem ser
organizados dentro de cinco eixos com expectativas diferentes sobre as disciplinas
Sociologia e Filosofia. No decorrer do capítulo, será observado um clamor dos
deputados e senadores por instrumentos para formar o bom cidadão, primeiro grande
eixo. É reproduzido aqui, principalmente, o mantra “preparar o jovem para o exercício
da cidadania”, texto reproduzido a partir da LDB. Há uma série de argumentos dos
parlamentares pedindo uma formação crítica, segundo eixo, o que envolve a capacidade
de refletir e de analisar sobre a sociedade e a realidade. O terceiro eixo envolve uma
formação que leve os jovens a serem agentes de sua própria história, pensando a
Sociologia como instrumento para a transformação social. O quarto eixo é pensar na
formação necessária para que os jovens acessem o mundo do trabalho, um mundo que
necessita mais do que de um conhecimento puramente técnico, segundo fala de
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senadores. É necessário que o jovem saiba trabalhar com a informação e tenha a
possibilidade de resolver problemas. Por último, o quinto eixo envolve as características
específicas da Sociologia e da Filosofia como disciplinas no ensino médio. Entre os
argumentos está a expectativa da Sociologia em preparar para a cidadania a partir dos
conteúdos clássicos ou contemporâneos assim como temas e autores abordados pela
disciplina no ensino médio. Outro argumento se organiza em torno de um
questionamento sobre como poderão os estudantes, ao fim do ensino médio, contar com
os conhecimentos de Sociologia se não tiveram contato com esses conhecimentos de
maneira formalizada em uma disciplina.
Os deputados e senadores mobilizam alguns argumentos. Dentre eles, que a
Sociologia é uma disciplina fundamental para o novo sentido do ensino médio, última
etapa da educação básica, e para a construção do cidadão brasileiro. Defendem também
que a disciplina é importante em períodos democráticos, que é uma disciplina formativa
e de análise, diferente das outras disciplinas, que são informativas e de “decoreba”79.
Entre os argumentos contrários, é dito que o Congresso Nacional não deve interferir na
autonomia das escolas, que não há quantidade de profissionais para dar conta da
demanda por professores, e que os conteúdos de Sociologia e Filosofia podem
perfeitamente ser absorvidos pelas disciplinas História e Geografia.
Importante comentar que, nesse período, a Federação Nacional dos Sociólogos
(FNSB) elege a inclusão da Sociologia no ensino médio como sua principal bandeira.
É possível observar, em diversos momentos, uma expectativa muito grande no
papel da Sociologia, com expectativas quase “missionárias”, distantes do papel e do
espaço de uma disciplina no ensino médio.

2.2 Sobre o caminho institucional de um projeto de lei

Para propor modificações no artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) de 1996, é necessário aprovação de lei ordinária80. Como já dito no
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O senador Roberto Saturnino (PPS/RJ), no dia 29/08/2001, e o senador Paulo Hartung (PPS/ES), no dia
19/09/2001, usaram a expressão “decoreba”.
80
Existem dois diferentes tipos de leis: leis complementares e leis ordinárias. As leis complementares têm
esse nome porque são leis complementares à Constituição Federal (CF) de 1988. Ou seja, elas existem
para regulamentar assuntos específicos conforme previsto no texto constitucional. Já as leis ordinárias são
leis que regulamentam ordinariamente os assuntos de relevância do cotidiano nacional. São aquelas que a
CF/88 não determinou expressamente que fossem regulamentados por leis complementares.
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capítulo anterior, por tratar dos objetivos, das finalidades e da organização da Educação
de um país, a LDB só pode ser modificada por meio de lei.
Uma das maneiras de se iniciar o movimento pela criação de projeto de lei
ordinária é que os grupos interessados na aprovação redijam o texto da proposta e
busquem algum deputado federal, senador, ou partido que transforme a proposta
encaminhada em projeto de lei e encaminhe para a Mesa Diretora de uma das duas
Casas. Além dessa maneira, os deputados e senadores também podem, por conta própria
ou de seus partidos, redigir propostas e apresentá-las como projeto de lei81.
A proposta de lei ordinária deve ser aprovada no Congresso e depois ter a sanção
presidencial. O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado. É indiferente se o projeto é primeiramente apreciado e discutido na Câmara dos
Deputados ou no Senado, pois, de qualquer maneira, ele terá que ser discutido em
ambas as Casas.
Antes da apreciação da proposta pelo Plenário das Casas, os projetos passam
pelas comissões internas de acordo com a matéria. Nas Comissões, as propostas são
analisadas por grupos menores de parlamentares. É o local onde se busca aprofundar o
debate das matérias antes de elas serem submetidas à análise do Plenário.
Existem várias comissões internas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no
Senado. Os projetos só passam pelas comissões responsáveis. Todos os projetos passam
pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados e do
Senado, salvo intervenção da Mesa Diretora da Casa. A passagem por essa Comissão
tem a intenção de que o projeto de lei não fira a Constituição Federal. É um controle
constitucional.
Para as matérias específicas a serem analisadas, como um projeto de lei que
altera a LDB/96, é necessário que o projeto passe pela Comissão específica em cada
uma das Casas, a Comissão de Educação (CE) no Senado e a Comissão de Educação,
Cultura e Desporto (CECD) na Câmara dos Deputados.
As Comissões dão seu parecer sobre o projeto de lei, que são terminativos ou
conclusivos82. Dessa maneira, não é aberta discussão em Plenário sobre o projeto.
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Outras maneiras, ainda, são: que o Poder Executivo apresente ao Congresso proposta de lei; ou que haja
um projeto de lei de iniciativa popular.
82
Há uma diferença de nomenclatura entre as duas Casas no parecer que aprova o projeto de lei sem
necessidade de passar pelo Plenário, embora seja possível que deputados e senadores apresentem recurso
contra o projeto. Na Câmara dos Deputados, esse instrumento é chamado parecer conclusivo. Já no
Senado, o mesmo instrumento é chamado parecer terminativo.
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O Regimento da Câmara dos Deputados, no artigo 24, II, estabelece quando o
projeto será conclusivo nas Comissões ou se deverá também ser apreciado pelo
Plenário. As Comissões devem discutir e votar projetos de lei dispensando a
competência do Plenário em geral sobre as matérias, exceto nos casos: de lei
complementar; de código; de iniciativa popular; de Comissão; oriundos do Senado; que
tenham recebido pareceres divergentes; em regime de urgência; cuja matéria não possa
ser objeto de delegação. Ou seja, em projetos de lei ordinária, a grande maioria dos
projetos em tramitação, as Comissões têm poder conclusivo, o que é um grande poder.
Se passar pelos Plenários das duas Casas, caso não haja dispensa dessa
necessidade pelas comissões, o projeto é submetido à Presidência da República que
pode: sancionar, vetar parcialmente ou vetar totalmente.
Caso o projeto seja sancionado, imediatamente ele se transforma em lei, o que
aconteceu em 2008, quando o projeto de lei 1.641/2003, que será abordado no próximo
capítulo, se transformou na lei n. 11.684/2008.

2.3 Projeto de lei 3.178/1997 para inclusão obrigatória de Filosofia e de Sociologia
no ensino médio
A 50ª legislatura (1995-1999) contou com 63683 deputados84. Contou também
com 8185 senadores86. O Presidente da República na 50ª legislatura (1995-1999) e na 51ª
legislatura (1999-2003) foi Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
O bloco aliado do governo no Congresso Nacional era composto por Partido da
Frente Liberal (PFL), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido
Progressista Brasileiro (PPB), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e pelo Partido do
83

132 deputados do PFL. 84 deputados do PT. 115 deputados do PSDB. 122 deputados do PMDB. 27
deputados do PTB. 95 deputados do PPB. 24 deputados do PDT. 10 deputados do PCdoB. 19 deputados
do PSB. 1 deputado do PSTU. 10 deputados do PL. 7 deputados do PPS. 1 deputado do PV. 4 deputados
do PSD. 2 deputados do PTB. 1 deputado do PP. 1 deputado do PRONA. 2 deputados do PMN. 3
deputados do PPR. 1 deputado do PSC. 1 deputado do PDC.
84
O número é variável porque é proporcional à população que vive no estado. O cálculo é realizado pelo
IBGE. Entretanto, o cálculo não é exato porque nenhum estado pode eleger menos de oito deputados
federais, ainda que não tenha população suficiente, e nenhum estado pode eleger mais de setenta
deputados federais, ainda que a população permita esse coeficiente, caso de São Paulo.
85
19 senadores do PFL. 14 senadores do PSDB. 2 senadores do PSB. 2 senadores do PPS. 20 senadores
do PMDB. 6 senadores do PTB. 6 senadores do PT. 1 deputado do PL. 6 senadores do PDT. 5 senadores
do PPB. 1 senador do PDC. 1 deputado do PDS.
86
O senador eleito ficará no cargo durante oito anos. De forma que, a cada quatro anos, nas eleições, não
serão oferecidos sempre os três cargos de senador para cada estado brasileiro ao mesmo tempo. Cada
estado (contando o Distrito Federal) tem direito a eleger três senadores. O número de senadores não
depende numericamente da população que vive no Estado.
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Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), partidos citados como base aliada pelo
senador Romero Jucá no dia 14/06/2001, durante discussão no Plenário do Senado. O
presidente da Câmara dos Deputados quando do envio do projeto ao Senado era o
deputado Michel Temer (PMDB/SP). O presidente do Senado, em 2001, data da
discussão da PL no Senado, era o senador Jader Barbalho (PMDB/PA). O líder do
governo no Senado era o senador Romero Jucá (PSDB/RR).
Em 28/05/97, o deputado Padre Roque87 (PT/PR) apresenta o PL n. 3.178/9788.
O projeto buscou a aprovação necessária no Congresso Nacional para a reintrodução
obrigatória da Sociologia e da Filosofia no ensino médio89. O PL apresenta
argumentação fundamentada no retorno da Filosofia. Consta no texto do projeto a
opinião do professor da USP e filósofo Franklin Leopoldo e Silva com três argumentoschave: a Filosofia ajudará a consolidar a base humanista; o texto da LDB é insatisfatório
e, na prática, a Filosofia não será abordada pelas disciplinas do currículo; há conteúdos
específicos da Filosofia. Cito o seguinte trecho constante do texto do PL 3.178/97:
Ora, é desta maneira específica que a Filosofia realiza o trabalho de
articulação cultural. Pensar e repensar a cultura não se confunde com
compatibilização de métodos e sistematização de resultados; é uma atividade
autônoma e de índole crítica. Não devemos, portanto, entender que a
Filosofia estará no currículo do Segundo Grau em função das outras
disciplinas, quase num papel de assessoria metodológica. No entanto, seria
grave infidelidade ao espírito filosófico entender que a Filosofia virá se
agregar ao currículo apenas para tornar-se mais uma parte de um todo
desconexo ou pelo menos com profundos problemas de integração e conexão.
Neste sentido, não representa pretensão dizer que a Filosofia não é apenas
mais uma disciplina; ao dizê-lo estaremos apenas reafirmando a natureza do
estudo filosófico. A Filosofia tem uma função de articulação do indivíduo
enquanto personagem social se entendermos que o autêntico processo de
socialização requer a consciência e o reconhecimento da identidade social e
uma compreensão crítica da relação homem-mundo. (Projeto de lei
3178/1997, p. 2)

Entretanto, não consta argumentação específica em defesa da Sociologia e
também não há a citação de ninguém das Ciências Sociais que tenha dado contribuição
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Segundo Carvalho (2004, p. 24-25), o deputado é filósofo, teólogo e sociólogo. Além de deputado
federal pelo PT nos anos – 1995-1999 e 1999-2003 –, exerceu as seguintes atividades profissionais e
cargos públicos: Professor Assistente de Filosofia e Sociologia, Departamento de Educação da Univ.
Estadual de Ponta Grossa, PR, 1960-1963; Presbítero Católico, Roma, Itália, 1966-; Secretário de
Trabalho e Promoção Social do Estado do Paraná, 2003-. É graduado em Filosofia/Escolástica, Letras, e
Teologia. Possui mestrado em Sociologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Disponível
em: <http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=73783&tipo=1>.
Acesso em: 3 set. 2014.
88
Vide anexo J.
89
Vide o resumo da tramitação completa no anexo K.
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direta ao texto da lei. As observações em relação à Filosofia valem, segundo o texto do
projeto, “mutatis mutandis” para a Sociologia.
Lejeune Mato Grosso Xavier de Carvalho90, presidente da Federação Nacional
dos Sociólogos do Brasil (FNSB)91 à época, dá enorme contribuição para esse processo,
no plano institucional e nos bastidores92. Segundo ele, o deputado Padre Roque,
sociólogo e ex-aluno da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, atendeu às
reivindicações das entidades estaduais93 e da entidade nacional dos sociólogos, a
Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil (FNSB)94 e apresentou o PL n. 3178/97
para apreciação na Câmara dos Deputados.
Dado importante a ser citado é que as resoluções finais do 10º Congresso
Nacional da Federação Nacional dos Sociólogos elegeram a bandeira da Sociologia no
ensino médio como bandeira central de luta do sindicato.

2.4 Trajetória na Câmara dos Deputados

O projeto de lei ficou na Câmara entre 1997 e 2000. Inicialmente, foi
despachado pela presidência da Mesa da Câmara dos Deputados a duas Comissões:
Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ), comissão na qual todos os
projetos sobre qualquer matéria passam, e pela Comissão de Economia, Indústria e
Comércio (CEIC), para onde ele foi enviado erroneamente e, depois, com o pedido do
90

Foi presidente por dois mandatos da Federação Nacional dos Sociólogos (FNS), entre os anos 1996 e
2002. Em seguida, entre 2002 e 2005, esteve em três cargos: vice-presidente do Sindicato dos Sociólogos
do Estado de São Paulo (SINSESP); 1º secretário da FNS; vice-presidente de Relações Internacionais da
Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL). Foi figura muito importante na pressão exercida
sobre o Congresso Nacional na tentativa de aprovação do PL 3178/97, entre 1997 e 2001. Sob seu
mandato, a Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil (FNSB) elegeu a Sociologia no ensino médio
como principal bandeira. E foi figura importante também ao descrever os bastidores da luta no artigo “A
trajetória histórica da luta pela introdução da disciplina de Sociologia no ensino médio no Brasil” de
2004. O artigo é fonte primária para acompanhar os principais atores pela pressão da aprovação do
projeto fora do Congresso Nacional, incluindo a produção de discursos desses atores.
91
Segundo o site www.fns-brasil.org/site/breve_relato.asp, a Federação Nacional dos Sociólogos (FNS)
foi criada por decisão do VII Congresso Nacional dos Sociólogos, realizado em 1988, na cidade de
Salvador/BA, sucedendo à antiga Associação de Sociólogos do Brasil (ASB). Sua oficialização se deu
com o registro lavrado na comarca de Belo Horizonte, em 19 de julho de 1989.
92
No decorrer do capítulo, serão exploradas as ações institucionais e os bastidores que foram importantes
na tramitação do projeto de lei 3.178/1997.
93
Carvalho (2004), em seu artigo, não cita quais entidades estaduais.
94
Segundo Carvalho (2004), os filósofos não possuem entidades representativas de categoria profissional.
Ele reconhece que os filósofos e professores de Filosofia conseguem realizar congressos muitas vezes
grandes, porém, que não resultaram em ações concretas na organização das ações para aprovação da
matéria no Congresso Nacional. No dia 18 de setembro de 2001, por exemplo, dia em que houve a
votação no Plenário do Senado, Lejeune esclarece que as galerias do Senado estavam lotadas de
estudantes de vários estados e cursos de Ciências Sociais e de Filosofia do país, notadamente com mais
estudantes de Ciências Sociais.
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deputado Padre Roque, foi encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Desporto
(CECD).
Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CECD), o relator do projeto foi
o deputado João Thomé Mestrinho (PMDB/AM). Em sua justificativa para a
aprovação95, prevaleceu a argumentação calcada na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB/96), na qual ele cita artigos que comprovam a vocação da
LDB para a cidadania, o aprimoramento do educando como pessoa humana, em respeito
ao bem comum e à ordem democrática. Além disso, cita a ditadura militar como
diretamente responsável pelas duas disciplinas estarem há tanto tempo longe do
currículo. Afinal, a ditadura militar, como já dito no capítulo anterior, privilegiou
disciplinas moralizadoras no currículo ao invés de disciplinas que pudessem ensejar
pensamento crítico sobre o regime. O parecer é aprovado no dia 17/09/199796.
O projeto de lei foi, então, para apreciação da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC) onde passa por nova confusão administrativa. O projeto
chega à Comissão no dia 04/12/1997 e o deputado Coriolano Sales (PDT/BA) foi
escolhido como relator. No dia 03/02/1998, o deputado apresenta seu parecer pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo a que não tive
acesso. E no dia 14/04/1998 foi aberto prazo de cinco dias para apresentação de
emendas. Os próximos passos, nessa ordem, são: abrir prazo de cinco dias para
emendas; não havendo emendas, o projeto vai para aprovação da Comissão e, em
seguida, é enviado à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Porém, por descaso da
Comissão, o prazo vence e o projeto, que já havia tido parecer favorável, é arquivado no
dia 02/02/1999, data de abertura do ano legislativo de 1999 e data em que os projetos de
lei não apreciados pelas Comissões no ano de 1998 devem ser arquivados.
Surge outro problema nesse período já turbulento devido à confusão do texto da
LDB/96 sobre a Sociologia. Até 1989 vigorava o inciso V do art. 1º da Portaria MEC n.
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Vide anexo L.
Foi aprovado contra os votos dos deputados Mauricio Requião (PMDB/PR) e Paulo Lima (PFL/SP) o
PL n. 3.178/97, nos termos do parecer do relator deputado João Thome Mestrinho (PMDB/AM).
Infelizmente não tive acesso ao conteúdo dos votos dos deputados que votaram contrariamente, pois o
parecer da Comissão não explicitou falas, somente votos. Estiveram presentes os deputados Severiano
Alves (PDT/BA), Presidente; Ricardo Gomyde (PDdoB/PR) e Mauricio Requião (PMDB/PR), Vice-Presidentes; Pedro Yves (PPB/SP), Mario de Oliveira (PPB/MG), Expedito Junior (PFL/RO), Djalma de
Almeida Cesar (PMDB/PR), Ademir Cunha (PFL/PE), Claudio Chaves (PFL/AM), Ademir Lucas
(PSDB/MG), Padre Roque (PT/PR), Wagner Rossi (PMDB/SP), Marisa Serrano (PSDB/MS), Augusto
Nardes (PPB/RS), Gonzaga Patriota (PSB/PE), João Faustino (PSDB/RN), Eduardo Coelho (PSDB/SP),
Oswaldo Soler (PSDB/MT), Wagner do Nascimento (PPB/MG), Wolney Queiroz (PDT/PE), Aécio de
Borba (PPB/CE), João Thome Mestrinho (PMDB/AM), Maria Elvira (PMDB/MG) e Paulo Lima
(PFL/SP).
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399/89, que estendia aos concluintes do curso de licenciatura plena em Ciências Sociais
a prerrogativa de lecionar História e Geografia, desde que cumprida a prática de ensino
da disciplina objeto de registro. Entretanto, a Portaria MEC n. 524, de 12 de junho de
199897, revogou a Portaria MEC n. 399/89, cessando, a partir de então, a referida
prerrogativa de licenciados em Ciências Sociais lecionarem História e Geografia,
determinando que só estariam habilitados a lecionar a disciplina Sociologia.
Basicamente, a Portaria do MEC de 1998 acaba com as licenciaturas curtas.
Para lecionar qualquer disciplina no ensino médio, será necessário licenciaturas plenas.
Isso faz com que os licenciados em Ciências Sociais e em Filosofia fiquem, agora
oficialmente, sem lugar no ensino médio. E as licenciaturas nas universidades passariam
a formar licenciados com qual objetivo? Essa foi certamente uma grande problemática
para a geração formada na época, cuja pressão os sindicatos SINSESP e FNSB estavam,
nesse momento, tentando canalizar para resolver a “confusão” posta a partir do texto da
LDB/1996. Vários profissionais licenciados em Ciências Sociais entraram na justiça
estadual de diversos estados e também na justiça federal para garantir a possibilidade de
ensinar as disciplinas História e Geografia, por exemplo98.
Neste trabalho, não foi possível identificar qual motivo fez o MEC lançar a
portaria n. 524, de 12 de julho de 1998. Entretanto, para a época, não havia lei, nem
projeto de lei, prevendo exclusividade no ensino de História ou Geografia para
licenciados na área. Durante nove anos (1989-1998) não houve norma que tenha
impedido professor que não tivesse aquela licenciatura específica de lecionar.
Não é objetivo deste trabalho traçar um perfil profundo dos egressos de Ciências
Sociais desse período. No entanto, surgem algumas reflexões relevantes para o
propósito desta dissertação. Em 1980, foi regulamentada a profissão de sociólogo
através da lei n. 6.888, de 10 de dezembro de 1980, o que não resultou em abertura de
vagas de concursos públicos, por exemplo, conforme informações da FNSB. A LDB/96
tira as disciplinas Educação Moral e Cívica (EMC) e Organização Social e Política
Brasileira (OSPB), que, muitas vezes, eram lecionadas por formados em Sociologia. Em
1998, o MEC lança parecer orientando que somente os formados nas licenciaturas
97

Disponível em: <https://sites.google.com/site/afipemgfilosofia/home-page/legislacao/federal/portariamec-no-524>. Acesso em 17 set. 2014.
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O site www.jusbrasil.com.br aglomera ações de professores formados em Ciências Sociais que
tentaram garantir na Justiça vagas de História e Geografia, principalmente. Os processos, suas
justificativas
e
o
retorno
jurídico,
podem
ser
visualizados
em:
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Concurso+para+professor+na+disciplina+Hist%C3
%B3ria>. Acesso em 20 set. 2014.
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plenas podem lecionar a cadeira referente no ensino médio, tirando dos cientistas sociais
espaço nas disciplinas História e Geografia. Sendo assim, cabe perguntar qual o espaço
para os cientistas sociais egressos a partir de 199899 no mercado de trabalho. E a
conclusão é que, aparentemente, nenhum espaço. Certamente, a Federação Nacional dos
Sociólogos do Brasil (FNSB) soube captar essa demanda por mercado de trabalho
quando, em seu 10º Congresso Nacional, elegeu a Sociologia no ensino médio como
bandeira principal.
Em fevereiro de 1999, no dia 24/02/1999, o deputado Padre Roque
Zimmermman (PT-PR), autor do projeto, entra com pedido de desarquivamento do
mesmo junto à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. No dia 04/03/1999, a Mesa
atende seu pedido e o projeto é novamente enviado à CCJC/CD.
A 51ª legislatura (1999-2003) contou com 642100 deputados. Contou com oitenta
e um senadores101. Como o projeto só chegou ao Senado no ano 2000, é interessante
conhecer a composição dessa Casa na 51ª legislatura, e não mais na 50ª, caso da análise
do projeto na Câmara. O presidente eleito (reeleito) é Fernando Henrique Cardoso. Em
resumo, há manutenção da configuração do governo e das alianças da legislatura
anterior (1995-1999) inclusive com reeleição do presidente FHC.
No dia 20/04/1999, o projeto chega à CCJC e como relator é designado o
deputado Waldir Pires (PT/BA). O deputado, no dia 17/08/1999, afirma que não há
obstáculo de natureza constitucional e jurídica à tramitação livre do projeto102. Além
dessa análise, objetivo da CCJC, o deputado faz elogios ao projeto de lei, o que ele não
é obrigado a fazer. Afirma que é muito importante a aprovação do projeto para melhor
inserção dos jovens na sociedade, no questionamento às injustiças sociais e para que os
jovens “compreendam a importância do conflito das ideias e dos fatos sociais, dentro
dos quais, naturalmente, hão de viver” (Comissão de Constituição, Justiça e de
Cidadania, 1999, Parecer do Deputado Waldir Pires sobre o PL 3178/1997, p. 2).
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A dúvida sobre o mercado de trabalho vale também para os sociólogos já formados antes de 1998. Este
trabalho não possui fontes que confirmem que os sociólogos que davam aulas de História, por exemplo,
tiveram que deixar esse espaço depois da Portaria n. 524/98 do MEC.
100
119 deputados do PFL. 108 deputados do PSDB. 110 deputados do PMDB. 11 deputados do PCdoB.
31 deputados do PL. 18 deputados do PPS. 22 deputados do PDT. 22 deputados do PSB. 46 deputados do
PTB. 84 deputados do PT. 1 deputado do PSC. 56 deputados do PPB. 5 deputados do PSL. 5 deputados
do PST. 3 deputados do PV. 1 deputado do PSDC. 1 deputado do PHS.
101
3 senadores PSB. 16 senadores do PSDB. 17 senadores do PFL. 24 senadores do PMDB. 5 senadores
do PTB. 4 senadores do PDT. 8 senadores do PT. 1 senador do PL. 1 senador do PPB. 2 senadores PPS.
102
Vide anexo M.
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Ele aprova o projeto com substitutivo103, com prazo de até cinco sessões para
serem apresentadas emendas.
No dia 22/09/1999, o projeto de lei 3.178/97 é posto em votação na CCJC e é
aprovado por unanimidade104.
Passou pelas duas Comissões com parecer terminativo, ou seja, sem necessidade
de ir à Plenário. Entretanto, recebe recurso assinado pelo deputado Paulo Marinho
(PFL/MA) e outros cinquenta deputados, exigindo que o projeto vá ao Plenário ao invés
de ir direto para o Senado. Os deputados que assinaram o documento são quase em sua
totalidade dos partidos PSDB, PMDB e PFL. Dos cinquenta e um deputados que
assinam o recurso105, trinta e nove são deputados desses três partidos.
Carvalho (2004, p. 25) esclarece que o recurso aberto pelo deputado Paulo
Marinho (PFL/MA) foi fruto de lobistas do Ministério da Educação, que arrumaram
cinquenta e um deputados para assinar requerimento solicitando a discussão em
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Sendo o substitutivo de caráter “técnico” na tramitação e não sobre o objeto em questão da lei. O
substitutivo prevê que o artigo 4º do PL 3.178/97 seja suprimido. O artigo expressa que “Revogam-se as
disposições em contrário”. Como o próprio relator explicou, a supressão do artigo veio a adequar-se à Lei
Complementar n. 95/98, que veda adoção de cláusula de revogação genérica.
104
Estiveram presentes na votação os deputados José Carlos Aleluia (PFL/BA) – Presidente, Geovan
Freitas (PMDB/GO), José Roberto Batochio (PDT/SP) e Inaldo Leitão (PSDB/PB) – Vice-Presidentes,
Antônio Carlos Konder Reis (PFL/SC), Ciro Nogueira (PFL/PI), Darci Coelho (PFL/TO), Jaime Martins
(PL/MG), Moreira Ferreira (PFL/SP), Ney Lopes Paulo Magalhães (PFL/RN), Vilmar Rocha (PFL/GO),
lédio Rosa (PFL/RJ), Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS), Nair Xavier Lobo (PMDB/GO), Renato Vianna
(PMDB/SC), Zé Índio (PMDB/SP), André Benassi (PSDB/SP), Jutahy Júnior (PSDB/BA), Léo Alcântara
(PSDB/CE), Moroni Torgan (PFL/CE), Nelson Otoch (PSDB/CE), Vicente Arruda (PSDB/CE), Zenaldo
Coutinho (PSDB/PA), Zulaiê Cobra (PSDB/SP), Antônio Carlos Biscaia (PT/RJ), Geraldo Magela
(PT/DF), José Dirceu (PT/SP), Marcelo Déda (PT/SE), Waldir Pires (PT/BA), Augusto Farias (PPB/AL),
Edmar Moreira (PFL/MG), Gerson Peres (PPB/PA), Ibrahim Abi-Ackel (PPB/MG), Eduardo Paes
(PFL/RJ), Luiz Antônio F1emy (PTB/SP), Fernando Coruja (PDT/SC), Roland Lavigne (PMDB/BA),
José Antônio (PSB/MA), Bispo Rodrigues (PL/RJ), Eujácio Simões (PL/BA), José Ronaldo (PFL/BA),
Vic Pires Franco Antônio do Valle (PFL/PA), Gustavo Fruet (PMDB/PR), Themístocles Sampaio
(PMDB/PI), Telma de Souza (PT/SP), Roberto Balestra (PPB/GO), Nelson Marchezelli (PTB/SP) e
Gonzaga Patriota (PSB/PE).
105
Assinam o recurso os deputados: Paulo Marinho (PFL/MA), Albérico Filho (PMDB), Alceu Collares
(PDT), Aldir Cabral (PFL), Aracely de Paula (PFL), Átila Lira (PSDB), B. Sá (PSDB), Basílio Vilani
(PSDB), Bonifácio de Andrada (PSDB), Caio Riela (PTB), Celcita Pinheiro (PFL), Cesar Bandeira
(PFL), Custódio Mattos (PSDB), Danilo de Castro (PSDB), Delfim Netto (PPB), Dino Fernandes
(PSDB), Duilio Pisaneschi (PTB), Eduardo Seabra (PTB), Evandro Milhomen (PSB), Evilásio Farias
(PSB), Fernando Ferro (PT), Fernando Gabeira (PV), Gastão Vieira (PMDB), Ibrahim Abi-Ackel (PPB),
João Caldas (PL), João Leão (PSDB), João Matos (PMDB), Jonival Lucas Junior (PPB), Jorge Khoury
(PFL), José Borba (PMDB), José Chaves (PMDB), José Melo (PFL), José Pimentel (PT), Jovair Arantes
(PSDB), Lidia Quinan (PSDB), Lino Rossi (PSDB), Luiz Carlos Hauly (PSDB), Marisa Serrano (PSDB),
Max Rosenmann (PSDB), Moacir Micheletto (PMDB), Moroni Torgan (PFL), Nelson Marquezelli
(PTB), Nelson Meurer (PPB), Osvaldo Coelho (PFL), Paulo José Gouvêa (PL), Paulo Mourão (PSDB),
Pompeo de Mattos (PDT), Rafael Guerra (PSDB), Ricardo Barros (PPB), Ricardo de Freitas (PSDB),
Robério Araújo (PL), Rodrigo Maia (PTB), Santos Filho (PFL), Sebastião Madeira (PSDB), Sérgio
Novais (PSB), Sillas Câmara (PTB), Silvio Torres (PSDB), Synval Guazzelli (PMDB), Themístocles
Sampaio (PMDB), Waldemir Moka (PMDB), Walfrido Mares Guia (PTB), Yeda Crusius (PSDB).
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Plenário, o que poderia prejudicar o projeto além de atrasar a tramitação. O Ministro da
Educação Paulo Renato era publicamente contrário ao projeto:
O incrível e o mais risível nisso tudo é que o próprio autor do requerimento,
deputado Paulo Marinho (PFL/MA), nos alegou que sequer tinha lido o
requerimento do qual ele era o principal signatário (a mando do governo). Ao
se deparar com um grande movimento nacional que fizemos, mais por
mensagens eletrônicas do que com presenças físicas em Brasília, o mesmo
deputado, não só se declarou de público francamente favorável à introdução
das disciplinas de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio, como pediu à
Mesa Diretora da Câmara a retirada de sua assinatura do requerimento.
Conseguimos retirar a assinatura de mais da metade dos deputados, de forma
que o tornamos sem efeito e o projeto seguiu, finalmente, para o Senado.
(CARVALHO, 2004, p. 25)

Com ação movida pela Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil (FNSB) e
dos demais interessados, no dia 03/02/2000, retirou-se o recurso ao projeto apresentado
na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
Importante comentar sobre quem são os grupos interessados que atuam nos
bastidores e no lobby direto com os parlamentares, assim como conhecer o tipo de ação
que realizam.
A Sociedade Brasileira de Sociologia106 (SBS) deu apoio institucional em dois
momentos citados por Carvalho (2004): apoiou institucionalmente o presidente do
SINSESP, Paulo Martins, em conversa pessoal com o senador Álvaro Dias (PSDB/PR),
relator da matéria na Comissão de Educação; além disso, o presidente da SBS, professor
José Vicente Tavares dos Santos, assinou, em conjunto com Lejeune Mato Grosso
Carvalho, presidente da FNSB, e-mail endereçado ao sociólogo e presidente da
República Fernando Henrique Cardoso solicitando audiência quando o Congresso já
havia aprovado a matéria de obrigatoriedade da Sociologia e cabia a FHC vetar ou não o
projeto.
As entidades Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo (APEOESP) e Confederação Nacional dos Profissionais Liberais (CNPL)
colaboraram com apoio político e com apoio material, com passagens de avião e aluguel
de ônibus, por exemplo. Além dessas, houve apoio eventual dos estudantes dos cursos
de graduação de Ciências Sociais assinando e-mails e visitando a galeria do Senado em
dias de decisões importantes.
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A SBS, a partir de 2005, possui o Grupo de Trabalho (GT) Metodologia e Materiais Didáticos, sobre o
tema Ensino de Sociologia no ensino médio. A partir de 2007 passou a se chamar GT Ensino de
Sociologia.
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A Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil (FNSB) e o Sindicato dos
Sociólogos do Estado de São Paulo (SINSESP), segundo as fontes consultadas nesse
trabalho, foram os grupos principais de organização do lobby para a aprovação da
matéria. Planejaram e executaram ações como telefonemas, faxes e e-mails para
parlamentares, conversas e reuniões pessoais com senadores e deputados, contatos com
os escritórios regionais dos parlamentares, articulações com centrais sindicais.
Romano (2009, p. 66) esclarece que a Federação Nacional dos Sociólogos do
Brasil (FNSB) tem sua origem em 1970. Era denominada Associação dos Sociólogos
Brasileiros até 1988, quando se transforma em federação, para agregar as associações de
sociólogos espalhadas pelo país. Romano afirma também que é difícil diferenciar o
trabalho da FNSB e da SINSESP. Justifica que, inclusive, as mesmas pessoas ocupam
cargos de comando nas duas entidades.
Bonelli (1994) pesquisou sobre a situação dos cientistas sociais no mercado de
trabalho. Em busca de dados, uma de suas estratégias foi buscar pelos sociólogos
organizados em entidades de classe pelo país. Ela relata que o Sindicato dos Sociólogos
do Estado de São Paulo (SINSESP) foi criado em 1986 e em 1990 contava com 697
membros107.
Bonelli (1994, p. 2) afirma que os sociólogos competem por legitimação nas
ocupações do mercado de trabalho disputando vagas com profissões vizinhas, o que
gera conflito em qualquer mercado108. E nem sempre buscam associação nas entidades
que se propõem representativas dos sociólogos. Ela cita, como exemplo, que em 1990
quase 30% dos cerca de setecentos profissionais da Sociedade Brasileira de Pesquisa de
Mercado (SBPM) eram formados em ciências sociais. Esclarece que as poucas áreas
que os sociólogos ocupavam até então e o relativamente pequeno contingente
profissional atrapalhavam estratégias voltadas para reivindicar o domínio de mercados e
tentar conquistar monopólios de atuação.
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A Associação dos Sociólogos do Estado de São Paulo (ASESP) existe desde o ano 1970 e é anterior ao
Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo (SINSESP). Dos 697 membros da SINSESP, 268
pessoas eram filiadas também à ASESP. Segundo a autora, a explicação é que a ASESP viveu seu período
de forte atração de membros entre 1970 e 1975. O aumento na procura pelo Sindicato dos Sociólogos em
detrimento da filiação à ASESP, a partir de 1986, reflete o fato de que há interesses e identidades
diferentes não só entre segmentos, mas também entre gerações.
108
Ela cita, como exemplo, a disputa entre cientistas sociais e jornalistas para escrever textos em jornais e
revistas e cita também a frágil fronteira entre cientistas sociais e estatísticos ou geógrafos, por exemplo,
na produção de dados. Como as fronteiras não são muito delimitadas, há disputa por essas vagas entre
pessoas com diferentes formações.
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A pesquisadora também teve acesso aos dados sobre os filiados da Associação
Profissional dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro (APERJ). Ela afirma que o
número de filiados à época da coleta em 1990 era de 140 casos válidos, quantidade que
considera pouco representativa da categoria no Rio de Janeiro109.
No dia 01/03/2000, o projeto é encaminhado para redação final na Comissão de
Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e enviado pela Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados em remessa ao Senado no dia 14/04/2000, cerca de três anos depois que o
projeto foi proposto na Câmara.

2.5 Trajetória no Senado Federal

No dia 17/04/2000, o PL 3.178/97 chega ao Senado e, com isso, ganha uma nova
nomenclatura e abreviatura: Projeto de Lei Originária da Câmara (PLC) n. 009/2000. É
encaminhado pela Mesa Diretora (MESA) à Comissão de Constituição, Justiça e de
Cidadania (CCJ) e é distribuído ao senador José Fogaça (PPS/RS) para ser relator no dia
19/04/2000. Houve um erro da Mesa Diretora, já que os projetos passam primeiro pela
Comissão específica e pertinente ao assunto e somente em segundo momento pela CCJ.
Segundo Carvalho (2004), especificamente em relação ao projeto, a Mesa Diretora do
Senado recomendou que ele passasse apenas pela Comissão de Educação. O erro,
porém, fez com que o Projeto de Lei da Câmara (PLC) ficasse oito meses “na gaveta”
do senador.
No dia 20/12/2000, o PLC n. 09/00 chega à Comissão de Educação. Porém,
somente no dia 23/03/2001 é distribuído ao senador Álvaro Dias110 (PDT/PR), filósofo,
que dá parecer favorável no dia 17/04/2001 e sugere que a matéria vá para a pauta111 na
109

Esse dado é importante para dar dimensão da dificuldade em quantificar os sociólogos associados em
entidades sindicais do país. Para esse trabalho, não foram obtidos dados que pudessem comprovar o
tamanho, a dimensão e o alcance da Federação Nacional dos Sociólogos.
110
Segundo Carvalho (2004, p. 26), o senador Álvaro Dias (PSDB/PR) também foi visitado pelos grupos
interessados. Dessa vez, somente pelo presidente do SINSESP, Paulo Martins. Na conversa, afirmou ser
simpático ao projeto e disse que daria parecer favorável, e assim foi feito.
111
Carvalho (2004, p. 38) afirma que foi proposta audiência pública no Senado, na Comissão de
Educação, que não aconteceu e que seria presidida pelo senador Ricardo Ferreira (PSDB/ES), com a
presença desejada das seguintes pessoas/entidades: a) Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil –
FNSB – Professor Lejeune Mato Grosso Xavier de Carvalho; b) Sociedade Brasileira de Sociologia –
SBS – Professor José Vicente Tavares dos Santos (UFRGS); c) Confederação Nacional das Profissões
Liberais – CNPL – Professor Luiz Eduardo Gautério Gallo; d) Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação – CNTE – Professor Luiz Augusto Abicalil; e) Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE – Professor Augusto César Petta; f) União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas – UBES – Carla Santos; g) União Nacional dos Estudantes – UNE – Felipe
Maia; h) Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC – Professora Glaci Therezinha Zancan
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Comissão de Educação. O parecer112 do senador se apoia no artigo 35 da LDB/96,
artigo que explicita que o ensino médio é a última etapa da educação básica e cita suas
finalidades como primeira justificativa para a presença da Sociologia e da Filosofia 113.
Ele espera que, dessa maneira, o ensino médio assegure “aos alunos a compreensão da
relação existente entre o saber, historicamente construído e criticamente apreendido, e o
processo produtivo, entre o conhecimento e a produção” (Comissão de Educação,
Senado, 2001, Parecer do senador Álvaro Dias sobre o PLC n. 09/00, p. 2). Outro
argumento é que os conhecimentos de Sociologia “são fundamentais para a construção
da cidadania e da democracia, na medida em que constituem chaves para a compreensão
do desenvolvimento das sociedades...” (Comissão de Educação, Senado, 2001, Parecer
do senador Álvaro Dias sobre o PLC n. 09/00, p. 3). Interessante comentar que o
parecer favorável quanto ao mérito dessa Comissão não impede que o projeto tenha que
ir a Plenário, em turno único. Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado114 com
parecer conclusivo das comissões, o que significa a dispensa da discussão do projeto
pelo Plenário da Casa115.
Chama atenção a composição partidária dos senadores que assinam o parecer.
No momento da votação foram 10 votos SIM e seis votos NÃO. Possivelmente, os
senadores presentes, ainda que não concordassem com o projeto, votaram
acompanhando o relator Álvaro Dias (PSDB/PR), da base governamental, e de
formação em Filosofia. A impressão é que o Ministério da Educação, que fez tanta
(UFPR); i) Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior – ANDES – Professor Roberto Leher
(UFRJ); j) Associação Nacional de Formação de Professores – ANFOPE – Professora Helena Costa
Lopes de Freitas (Unicamp); l) Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação – ANPED –
Professora Nilda Alves (UERJ); m) Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais –
ANPOCS – Professor Roque Barros Laraia (UNB); n) Associação Brasileira de Ciência Política -ABCP –
Professora Gláucia Ary Dillos; o) Associação Brasileira de Antropologia – ABA Professor Ruben George
Oliver (Unicamp); p) Central Única dos Trabalhadores – CUT – Professor Roberto Felício; q) Associação
Latino-Americana de Sociologia – ALAS – diretor no Brasil (se houver); r) International Sociological
Association – ISA – diretor no Brasil (se houver); s) Professor Doutor Octávio Ianni – nosso decano de
Sociologia; t) Professor Amaury Moraes – Professor de Prática de Ensino em Ciências Sociais da USP e
representante do SINSESP.
112
Vide anexo N.
113
Foi anexada ao parecer carta do Professor Dr. Antônio Joaquim Severino em nome do Núcleo São
Paulo do Grupo de Trabalho de Filosofia da Educação, da Anped (Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação), encaminhando abaixo-assinado apoiando o PLC 9/00. Infelizmente,
não consegui o documento.
114
Assinaram o parecer da Comissão de Educação os senadores Ricardo Santos (PSDB/ES) – Presidente,
Álvaro Dias (PSDB/PR) – Relator, Juvêncio da Fonseca (PSDB/MS), Emília Fernandes (PT/RS), Arlindo
Porto (PTB/MG), Mauro Miranda (PMDB/GO), Hugo Napoleão (PFL/PI), Eduardo Siqueira Campos
(PSDB/TO), Romeu Tuma (PFL/SP), Gilvam Borges (PMDB/AP), Pedro Piva (PSDB/SP), Moreira
Mendes (PFL/RO), Marluce Pinto (PMDB/RR), Lúcio Alcântara (PSDB/CE), Jonas Pinheiro (PFL/MT),
Casildo Maldaner (PMDB/SC).
115
O projeto ganha a dispensa de discussão no Plenário. Entretanto, é permitido aos deputados, se
desejarem, apresentar recurso contra o projeto.

73

pressão no líder de governo no Senado, Romero Jucá (PSDB/RR), perdeu a
oportunidade de pressionar os senadores da base do governo para que, nesse momento,
na Comissão de Educação, o projeto fosse rejeitado. Aparentemente, ainda que
enfrentasse protestos do relator do projeto, Álvaro Dias (PSDB/PR), era mais fácil
derrubá-lo nesse momento do que em Plenário, como veremos logo adiante nesse
capítulo.
O próximo passo deveria ser a avaliação do projeto pela Comissão de
Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ), última comissão a dar seu parecer sobre
qualquer matéria que transite. Excepcionalmente no caso desse projeto, por um erro
administrativo, a ordem foi invertida.
No dia 09/05/2001, é lido o parecer do relator senador Álvaro Dias (PDT/PR) e é
aberto o prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas. Como não houve
emendas, o projeto é encaminhado para ser agendado em Ordem do Dia e é discutido no
dia 13/06/2001, em turno único116.
2.6 1ª Sessão no Plenário do Senado Federal – Dia 13/06/2001
A discussão117 começa com o Presidente do Senado no período, senador Jader
Barbalho (PMDB/PA), passando a palavra ao líder do governo, senador Romero Jucá
(PSDB/RR). O senador faz encaminhamento contrário à aprovação da lei, motivado por
comunicação do Ministério da Educação, na pessoa do próprio Ministro Paulo Renato.
O discurso se constrói afirmando que as duas disciplinas podem ter seus conteúdos
abordados por outras disciplinas, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB/96). Ele cita três argumentos para justificar: que a LDB fala
em temas e não em disciplinas; que interferir dessa maneira vai contra a autonomia
pedagógica de cada escola; que não há quantidade suficiente de professores, o que irá
gerar problema principalmente para as escolas do interior. Concluindo, ele pede que os
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As proposições em tramitação são subordinadas a turno único – ou seja, são votadas uma única vez.
Somente emendas à Constituição e outras mudanças previstas nos Regimentos Internos da Câmara dos
Deputados e do Senado são votadas em dois turnos.
117
Vide todo o debate através do link, entre as páginas 13.170 até 13.178:
<http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=14/06/2001&paginaDireta=13169
>.
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senadores ali presentes dos partidos da base do governo – PFL, PSDB, PPB, PTB e
PMDB – votem contrariamente ao projeto.
Em seguida, todos os senadores que pedem a palavra, inclusive da base
parlamentar do governo, com exceção do senador Bello Parga (PFL/MA), defendem a
aprovação da matéria contra o discurso do líder do governo. Pediram a palavra os
senadores Lúcio Alcântara (PSDB/CE), Marina Silva (PT/AC), Heloísa Helena
(PT/AL), Roberto Saturnino (PSB/RJ), Emilia Fernandes (PT/RS), Casildo Maldaner
(PMDB/SC), Ademir Andrade (PSB/PA), Bello Parga (PFL/MA), Pedro Simon
(PMDB/RS) e Roberto Requião (PMDB/PR).
O senador Lúcio Alcântara (PSDB/CE) aborda que não tem como discutir com
os critérios que qualifica como técnicos apresentados pelo líder do governo, Romero
Jucá (PSDB/RR). Entretanto, afirma que vê no projeto uma “ideia feliz”. Elogia o
deputado Padre Roque Zimmermman (PT/PR), autor do projeto, e também o senador
Álvaro Dias (PSDB/PR), relator do mesmo na Comissão de Educação. Afirma que no
mundo todo há um movimento de reintroduzir na escola certos temas fundamentais,
entre eles, a Filosofia. Diz que não conhece os procedimentos técnicos para que os
alunos possam voltar a ter aula de Filosofia e lança o questionamento se, da maneira
como estava na data, os alunos conseguiam ter contato com conhecimento tão
fundamental. Defende que a Filosofia é essencial para desenvolver maior capacidade de
reflexão e para oferecer aos jovens oportunidade de absorver outros domínios do
conhecimento que não podem prescindir de base humanística.
O senador Romero Jucá (PSDB/RR), novamente com o uso da palavra, agradece
a preocupação do senador Lúcio Alcântara (PSDB/CE) e diz que a LDB está
preocupada com o ensino da Filosofia e da Sociologia, tanto que garante a presença
desses conhecimentos que são abordados em outras disciplinas e em trabalhos escolares
no geral.
O senador Bello Parga (PFL/MA) afirma que o espírito da LDB é dar autonomia
para as escolas, e que elas escolham quais disciplinas irão incluir no currículo.
Novamente com a palavra, Lúcio Alcântara (PSDB/CE) diz que não está
convencido de que os conteúdos de Filosofia sejam trabalhados na escola e que a
sociedade anseia por essas discussões. Cita o livro “O Mundo de Sofia”, de Jostein
Gaarder, segundo ele um livro muito vendido no Brasil e no mundo, como exemplo
dessa demanda da sociedade. Defende que a Filosofia “não tem nada de vã”, e que ela é
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muito importante para a vida de todos. Por último, destaca a bancada do PT no Senado,
que está mobilizada para essa aprovação.
Em seguida, a senadora Marina Silva (PT/AC) consegue a palavra e defende sua
argumentação, da qual destaco trecho:
Com todo o respeito que tenho à memória e à contribuição que o senador
Darcy Ribeiro deu a este país, a LDB cometeu uma injustiça com os alunos
do 2º grau quando retirou do currículo a contribuição que a Sociologia e a
Filosofia dão para os nossos jovens no processo de sua formação,
principalmente no que concerne a sua visão de mundo, a uma possibilidade
de não simplesmente aprendermos a observar a realidade, mas a decodificá-la
e interpretá-la, ao invés de sermos apenas aqueles que seguem o curso da
história, como se não tivéssemos uma participação ativa na
sua
transformação e na construção, como sujeitos e agentes, da história. (Diário
do Senado Federal, dia 14/06/2001, p. 13.170-13.171)

A senadora comenta sua passagem pela educação formal dizendo primeiro que
ela tem formação para atuar como professora secundária e que sua passagem pelo
supletivo118 de 2º grau foi uma experiência muito rica em termos de interpretação do
mundo e que, certamente, ajudou-a a entrar em uma universidade e, depois, ter contato
com movimentos sociais de seringueiros. A senadora não deixa claro se teve contato
com as disciplinas Sociologia e/ou Filosofia, mas faz uma defesa enfática das duas
disciplinas, pois elas proporcionam o estranhamento a uma sociedade já “pronta” e
permite aos jovens compreender que podem interferir e modificar a realidade que se
apresenta a deles.
Diz não entender o posicionamento do Ministério da Educação e aborda que, já
para a época, é um engano apostar todas as fichas em uma formação mais “técnica” em
detrimento de uma formação mais “humana”. Defende que o modelo fordista de
repetição técnica cada vez tem menos espaço e o que mais importa é a capacidade do
aluno de conseguir se adaptar aos novos desafios da vida profissional. Para isso, o maior
capital que pode ser dado aos alunos é o capital de administrar a informação. Levanta
mais um argumento dizendo que “o que levava 50 anos para ocorrer, hoje num período
de menos de dez anos...” em uma possível analogia, embora não explícita, das
possibilidades que as duas disciplinas podem propor para pensar a modernidade e para
que os jovens construam sua identidade enquanto sujeitos dentro desse mundo moderno.
Por último, diz que não acredita em neutralidade axiológica do conhecimento, e que é
118

O curso supletivo é uma modalidade rápida de educação formal e que existe nas etapas ensino
fundamental e ensino médio. Alunos que têm idade fora da variação “esperada” idade/série para o ensino
médio, por exemplo, entre 15 e 18 anos, possuem a opção de cursar essa etapa de maneira mais acelerada.
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importante permitir que o jovem construa seu ponto de vista como sujeito de
transformação.
A senadora Marina Silva (PT/AC) estrutura sua defesa na presença obrigatória
da disciplina em uma expectativa do papel da Sociologia no ensino médio. Saindo do
ponto de partida que a Sociologia permite uma formação crítica, a senadora defende que
os jovens poderão compreender mais profundamente a sociedade, uma sociedade que
não está pronta e que não é naturalmente estática. A senadora foi uma expoente no
Congresso Nacional da importância da Sociologia e possui uma fala entre as mais
densas já que constrói sua argumentação voltada para a transformação da sociedade
pelos jovens, pela próxima geração que ocupará os diversos espaços da sociedade.
Em sequência, o senador Roberto Saturnino (PSB/RJ) diz que esse projeto é
muito importante e que a Filosofia é fundamental em tempos que a sociedade deseja
discutir a ética, com destaque em relação aos políticos, sendo a ética um objeto de
estudo da Filosofia. Defende ainda que a Filosofia é um saber humano, que não tem
uma utilidade prática e que, justamente por isso, tem sido deixada de lado. Pede aos
senadores presentes que aprovem o projeto.
A senadora Emilia Fernandes (PT/RS) pede a palavra, diz que exerceu o
magistério por 23 anos, que acredita que a maior parte dos senadores ali presentes
possivelmente teve aulas de Sociologia e de Filosofia, que é importante pensar na
necessidade real de se incluir mais disciplinas no ensino médio, defendendo ser esse um
caso válido, e que a reflexão e a análise nunca foram tão necessárias na sociedade.
Dificilmente a maior parte dos senadores teve aulas de Sociologia e de Filosofia
quando jovens. A não ser que os senadores em questão tenham idade bastante avançada,
já que a Sociologia saiu do currículo do ensino médio em 1942, com a Reforma
Capanema. Romano (2009) defende o argumento da tradição inventada da Sociologia e
da Filosofia como fundamental no retorno das disciplinas ao ensino médio na
dissertação “A luta em defesa da Sociologia no Ensino Médio (1996-2007): um estudo
sobre a invenção das tradições” 119.
Chamo atenção para o último argumento da senadora Emilia Fernandes (PT/RS).
O argumento da “crise” de reflexão nos jovens, ou, em palavras bastante utilizadas por
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A dissertação foi defendida em 2009 na UNESP/Araraquara.
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segmentos religiosos120, a “crise de valores”, é um argumento mobilizado para os
debates.
O senador Casildo Maldaner (PMDB/SC) afirma que o ensino de Filosofia é
fundamental para que os jovens compreendam a lógica. E cita o exemplo do
administrador municipal que está operando com obras às vezes de longo prazo, que não
apresenta resultados concretos no período de quatro anos e que é punido eleitoralmente
por isso. O ensino de lógica pode ajudar a combater esse raciocínio de resultados
imediatos para tudo.
O senador Roberto Requião (PMDB/PR), com a palavra, faz uma ironia e diz
que o único defeito do projeto é não ter sido de sua autoria. Elogia a fala da senadora
Marina Silva (PT/AC) e diz que sua fala é a prova da eloquência que um debate pode
conseguir apoio nos conhecimentos da Filosofia e da Sociologia no ensino médio.
Destaca que os governos públicos não querem as disciplinas por não ter professores e
que o ensino particular não quer mais duas disciplinas por economia.
O senador Ademir Andrade (PSB/PA), no uso da palavra, destaca que os
senadores Romero Jucá (PSDB/RR) e Bello Parga (PFL/MA) foram os únicos que
usaram da palavra contra o projeto. Ressalta os argumentos levantados até aqui,
principalmente o argumento da senadora Marina Silva de que o próprio trabalho não
exige mais do trabalhador um caráter fordista, de pura e simples repetição.
O senador Bello Parga (PFL/MA), usando novamente a palavra reitera que o
projeto fere a LDB que, em sua interpretação, não fala em disciplinas e sim em
conteúdos, o que, segundo ele, já acontece. Logo, o projeto não tem serventia e deve ser
rejeitado.
O senador Pedro Simon (PMDB/RS) revela que não leu muito bem a matéria e
que a sessão está em seu fim, o que lamenta. Sugere ao líder do governo que retire a
matéria de pauta para que ela possa ser discutida em outro momento, caso contrário,
pelos argumentos apresentados até então, seu voto será favorável à aprovação da
matéria. Ele reforça argumentos já debatidos dizendo que a Filosofia, a Sociologia, a
ética e a moral estão em falta entre os jovens. Ele trabalha argumentos que enquadram a
Filosofia e a Sociologia como instrumentos de aprimoração moral e ética, e não como
competências específicas.
120

Sobre o uso do argumento da crise de valores usado pelos religiosos, ver a dissertação de mestrado de
Carlos Eduardo Oliva defendida no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFF em 2014
com o título “Entre a Cruz e o Plenário: Os Projetos de Lei da Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro em torno do ensino religioso nas escolas públicas fluminenses (1999-2007)”.
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Além disso, o senador afirma que a juventude possui pouca base crítica e isso se
dá também pela maneira como eles veem os congressistas, totalmente influenciados pela
mídia, ou seja, veem o Congresso como a Casa da corrupção. E, ao mesmo tempo,
glorificam personagens que surgiram “ontem” ao invés de grandes políticos, grandes
economistas, grandes padres. Em outras palavras, há a expectativa do senador de que a
Sociologia no ensino médio, de alguma maneira, permita uma visão mais positiva sobre
os congressistas. Segue trecho abaixo:
(...) Na verdade, nós dedicamos muito pouco da nossa atividade ao ensino, à
educação, à mocidade. Essa mocidade que recebe, via televisão, via jornais,
exemplos dolorosos e cruéis, os quais dão a idéia de que a ética não existe,
que a impunidade é total, que este é o “país do jeitinho”, e a classe política é
nivelada por baixo (Diário do Senado Federal, 14/06/2001, p. 13.175).

Pedro Simon (PMDB/RS) termina sua fala pedindo que o projeto seja retirado de
pauta.
Romero Jucá (PSDB/RR) tenta uma manobra para que a proposta saia de pauta e
mais, volte à Comissão de Educação, para que seja discutida na presença do Ministro da
Educação. A manobra não funciona. A senadora Heloísa Helena (PT/AL) intervém e diz
que não aceita que o projeto volte para a Comissão. Aceita um período para que haja
uma discussão política e, como ela mesma ironiza: “Dá tempo do governo fazer a
autocrítica”.
São lidos dois requerimentos de adiamento da votação, requerimento formulado
pelo senador Pedro Simon (PMDB/RS) e requerimento formulado pela senadora
Heloísa Helena (PT/AL) para que a votação ocorra. É aprovado requerimento do
primeiro e a discussão do projeto fica adiada para o dia 28 de agosto de 2001, após o
recesso parlamentar.
Após essa reunião do Senado e já pensando na próxima, Carvalho (2004, p. 36)
afirma que pede apoio institucional e pessoal para pressionar pela aprovação da matéria.
Como indica o trecho abaixo, a comunidade profissional de sociólogos não esteve
particularmente mobilizada. Com isso, a tramitação esteve mais calcada no discurso dos
parlamentares no Congresso sobre formação ética e moral do cidadão do que na
mobilização profissional:
Perguntamos: onde estão nossos 65 cursos de Ciências Sociais no país? E os
de Filosofia (talvez até mais que 100)? Onde estão nossos Centros
Acadêmicos? E a mobilização dos estudantes, os Encontros Nacionais de

79

Estudantes de Ciências Sociais – ENECS, os Encontros Regionais – ERECS,
a União Brasileira de Estudantes Secundaristas – UBES e a União Nacional
dos Estudantes – UNE? E nossas entidades profissionais e acadêmicas?
Sentimos falta da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências
Sociais – ANPOCS, da Associação Brasileira de Antropologia – ABA, da
Associação Brasileira de Ciência Política – ABCP. Mas sentimos muito mais
falta mesmo foi da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação –
CNTE (e do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de SP – Apeoesp
em especial) e mesmo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimento de Ensino – CONTEE. Nunca precisamos tanto dos nossos
colegas doutores, intelectuais, autores, como precisamos neste momento.
Para falarem com o ministro Paulo Renato Souza. Até para falarem, os que
tivessem acesso, com o próprio FHC e fazer chegar a eles uma pergunta que
não quer calar: por que não? (Carvalho, 2004, p. 36)

Pediu para todos que puderem entrar em contato com FHC, Francisco Weffort,
José Álvaro Moisés, Wilmar Faria, e todos do alto escalão, o façam. Pediu também à
CNTE, CONTEE, ANPOCS, UNE e UBES que ajudem e justifica dizendo que estão
sem estrutura, sem recursos e que esse é um momento essencial. Aos professores
simpáticos à aprovação da matéria que estivessem à frente de sindicatos e associações
nas redes pública e privada, que ajudem. Aos estudantes de Ciências Sociais de todo o
Brasil que mandem e-mails e liguem. Aos estudantes da Universidade Federal de Goiás
(UFG) e da Universidade Nacional de Brasília (UNB), por proximidade, que
compareçam presencialmente em Brasília para pressionar. Às entidades ABA e ABCP,
assim como a todas as centrais sindicais e demais sindicatos dizendo que “todos os que
puderem nos ajudar neste momento, são sempre bem-vindos”, demonstrando certo
afastamento das entidades ABA e ABCP. Aos grandes nomes da Sociologia, pediu que
usassem suas “penas” para escrever a grandes veículos de comunicação expressando a
importância da aprovação da matéria.
É importante apontar os possíveis interesses das principais entidades apoiadoras
da aprovação da matéria: Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo (SINSESP),
Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil (FNSB), Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), Confederação Nacional das
Profissões Liberais (CNPL) e Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS). Segundo
Romano (2009, p. 56), a Sociedade Brasileira de Sociologia possui interesses a longo
prazo. Quanto mais pessoas e alunos interessarem-se pela disciplina no ensino médio,
melhor, porque ela pode aumentar seu público a longo prazo. A SINSESP, APEOESP,
CNPL e a FNSB podem ganhar mais membros e mais contribuintes. E entidades de
grande tamanho como a APEOESP e a CNPL podem ganhar apoio institucional de

80

entidades menores quando necessário. Há a expectativa de que o apoio delas agora será
o apoio que elas terão dos professores de Sociologia futuramente.
Como disse Romano (2009, p. 57), há toda uma complexidade nessa questão
porque as pessoas que atuarão nessas vagas de professores do ensino médio se
reconhecerão profissionalmente como professores ou como sociólogos? Ou, ainda, se
reconhecerão das duas maneiras? Em uma conversa eletrônica com o Sindicato dos
Sociólogos do Acre121, essa questão aparece. O Sindicato afirma que a trajetória
estadual da disciplina Sociologia deve ser buscada junto ao sindicato dos professores. O
sindicato dos sociólogos não responde por questões de interesse dos licenciados em
Sociologia atuantes como professores do ensino médio.
Nesta 1ª Sessão de discussão sobre a matéria, doze senadores usaram a palavra.
Os senadores Romero Jucá (PSDB/RR) e Bello Parga (PFL/MA) posicionaram-se
contrariamente ao projeto. Entre algumas das argumentações está que os conteúdos das
disciplinas Filosofia e Sociologia já são abordados nas disciplinas História e Geografia,
que não há quantidade suficiente de professores, não há recursos para investir na
formação de professores, e que não cabe ao Poder Legislativo interferir na autonomia
das escolas.
Dez senadores defendem favoravelmente o projeto. Entre os argumentos
levantados, estão: a Sociologia e a Filosofia são importantes para a formação
humanística dos jovens; as disciplinas são importantes no preparo para a cidadania e
para o trabalho; o mundo do trabalho exige dos jovens que continuem aprendendo, não
exige mais pura repetição.
2.7 2ª Sessão no Plenário do Senado Federal – Dia 29/08/2001
Na 2ª Sessão122 sobre a discussão, ocorrida no dia 29/08/2001, quem preside o
Plenário é o senador Edson Lobão (PMDB/MA).
O senador Romero Jucá (PSDB/RR), líder do governo no Plenário do Senado,
pede a fala e inicia comentando que abriu um requerimento para que o projeto seja
analisado somente no dia 18 de setembro. Apesar do tempo entre 13/06/2001 e
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29/08/2001 ser destinado para que o governo pensasse melhor sobre o projeto, o
senador alega que no dia 11 de setembro de 2001, o Ministro da Educação Paulo Renato
estará presente na reunião da Comissão de Educação do Senado, ocasião na qual
discursará sobre o PLC 09/00. Ele pede a compreensão dos demais senadores e promete
que no dia 18 de setembro não tentará nenhuma manobra propondo emenda, atrasando a
discussão ou fazendo com que o projeto volte à Câmara dos Deputados, e também não
pedirá novamente o adiamento da discussão.
A senadora Heloísa Helena (PT/AL) pede a palavra e critica o governo FHC,
entre outras coisas, pela política de privatizações e, critica o governo federal pela
ingerência também em dificultar a aprovação desse projeto. Comenta que, em votação,
o projeto será aprovado. Ela admite o poder que os senadores da base governista
possuem de adiar a votação, ainda que a oposição não queira. E faz um alerta, pelo qual
é aplaudida por uma plateia lotada:
Porque, no fundo, é o medo de o Presidente Fernando Henrique Cardoso
vetar este projeto. Seria ótimo que o Congresso Nacional o aprovasse, para
deixar para Sua Excelência, que é sociólogo, o veto. (Diário do Senado
Federal, 29 ago. 2001, p. 18.664)

O senador Edson Lobão (PMDB/MA) pede silêncio às galerias e lembra que elas
não podem se manifestar. Em seguida, passa a palavra à senadora Emilia Fernandes
(PT/RS). A senadora pergunta se a discussão continuará nessa sessão, provavelmente
por estar lotada, ou se a discussão, além da votação, também será adiada para a próxima
sessão. Edson Lobão (PMDB/MA) responde que depende se o requerimento será votado
ou não. Com o requerimento aprovado para ser votado, o líder do governo, o líder da
maioria e o líder da minoria pedem a palavra para encaminhar a votação. Entretanto, o
encaminhamento da votação torna-se também um momento de continuidade da
discussão.
O senador Eduardo Dutra (PT/SP) pede a palavra e, assim como a senadora
Heloísa Helena, diz que o projeto, caso posto em votação na sessão, seria votado
favorável. Em seguida, afirma que esteve em contato com o deputado Padre Roque
Zimmermman (PT/PR), autor do projeto, que diz estar surpreso com a dificuldade de
aprovação no Plenário do Senado, já que na Câmara dos Deputados o projeto foi
aprovado com parecer terminativo das Comissões e, sem nenhuma emenda, nem
precisou ser discutido em Plenário.
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O senador José Alencar (PMDB/MG), com a palavra, comunica aos colegas
senadores sobre as entidades que assinaram o “Manifesto em defesa da Sociologia e da
Filosofia no Ensino Médio, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados
n. 9/2000”123. Chama a atenção para o fato de que o documento é assinado por
autoridades como os citados: Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
Dom Jayme Henrique Chemello, Presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do
Brasil, reitor da Universidade Metodista de Ensino Superior, reitor da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos, reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias. O documento teve
a assinatura de cerca de 350 entidades. Ele esclarece que fala como líder do PMDB, que
é contrário ao adiamento da votação, dada a importância do projeto, mas que o voto é
aberto para a bancada do partido.
Com essa ação, o senador José Alencar (PMDB/MG) realiza importante
“rebelião”, como líder de partido no Senado, partido que compõe maioria com o
governo federal. Interessante comentar que das 350 entidades que assinaram o
documento, o senador ressaltou seletivamente o apoio católico.
É difícil dimensionar o tamanho da bancada católica. Interessante comentar a
ausência de um partido, como o Partido Democrata Cristão da Alemanha, que
congregue os católicos. No Brasil, segundo Azevedo (2004, p. 5) não há partido político
representando e reunindo os católicos, eles estão presentes dentre os partidos
existentes124.
Meucci (2001, p. 126) aborda a chamada “sociologia cristã”, braço católico que
buscava na Sociologia na época, nas décadas de 1930 e 1940, espaço para expor suas
ideias, como já dito no primeiro capítulo deste trabalho. A sociologia era
um conhecimento que se dedicava à investigação da vida social e, também, era um
conhecimento de consolidação de padrões de conduta cristãos “adequados à
conservação do equilíbrio social” (MEUCCI, 2001, p. 126). Entretanto, a situação da
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Vide anexo O.
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Sociologia em 2001 é diferente da situação no passado tornando esse paralelo entre a
expectativa católica da época e a expectativa católica desse momento difícil de afirmar.
O forte apoio católico, com a assinatura do presidente da CNBB e de reitores de
diversas universidades católicas, se deu possivelmente em apoio ao deputado Padre
Roque Zimmerman (PT/PR). Roque Zimmerman é formado em Filosofia/Teologia e se
identifica como Padre, inclusive sua atuação religiosa consta como sua identidade na
Câmara dos Deputados.
O “Manifesto em defesa da Sociologia e da Filosofia no Ensino Médio, pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n. 9/2000”, citado pelo senador
José Alencar (PMDB/MG) levanta quatro argumentos principais na defesa da presença
da Sociologia no ensino médio. O primeiro argumento é que a Sociologia sempre fez
parte do currículo desde a República, com um breve intervalo entre 1964 e 1982, e que
vários estados, após 1982, já oferecem a disciplina. Esse argumento não condiz
totalmente com a verdade já que a Sociologia entrou de maneira mais forte no currículo
em 1925, com a Reforma Rocha Vaz, e deixou o ensino médio com a Reforma
Capanema de 1942, como já dito e explicitado no capítulo anterior. Antes de 1925, ela
esteve presente, mas não de maneira universal e, além disso, é necessário problematizar
que o sentido moralizante da Sociologia no ensino médio em 1925 é bem diferente do
sentido democrático de seu retorno a partir de 1982.
Romano (2009) usa o argumento da “tradição inventada” sobre o exagero em
justificar a importância da presença das disciplinas no ensino médio a partir de períodos
em que elas não compunham o currículo.
O segundo argumento interpreta a LDB/96 compreendendo que ela prevê a
presença da Sociologia já que o educando deverá demonstrar “domínio dos
conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários para o exercício da cidadania”. O
terceiro e o quarto argumentos dizem respeito à formação proposta aos jovens pelo
ensino médio brasileiro. Defende que uma formação humanística, em que os jovens
tenham capacidade de análise é fundamental, e ainda que o ensino médio seja “de
qualidade, progressista, científico e humanista”.
O Manifesto foi assinado pelo professor Lejeune Mato Grosso Xavier de
Carvalho, presidente da Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil (FNSB) e pelo
professor José Vicente Tavares dos Santos, presidente da Sociedade Brasileira de
Sociologia (SBS). Cerca de 350 entidades representativas da sociedade civil foram
consultadas e se manifestaram em apoio ao presente Manifesto.
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Assinaram presidentes e representantes de diversas entidades ligadas aos
estudantes do ensino médio, da graduação e da pós-graduação; entidades ligadas à
pesquisa em Ciências Sociais; entidades de classe dos profissionais da educação e
entidades de classe em geral; sindicatos de profissionais liberais e outros interessados.
Dentre elas: União Nacional dos Estudantes (UNE); União Nacional dos Estudantes
Secundaristas (UBES); Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB);
Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL); Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPED); Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino
Superior (ANDES); Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB); Central Única dos Trabalhadores (CUT); a
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE); Associação Nacional
de Pós-Graduandos (APG); Associação Brasileira de Imprensa (ABI); Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).
Em seguida, encaminha a votação o senador Arlindo Porto (PTB/MG). O
senador pede que os senadores do partido votem em contrário ao requerimento que pede
adiamento de voto. Lembra que a sociedade, ainda que não possa manifestar-se durante
a sessão, possa participar de momentos de decisão, de discussão e de aprovação de leis.
Afirma que recebeu o Manifesto, que ele já tinha recebido anteriormente inclusive, por
grupo de alunos da cidade de Uberlândia, que ali estavam para ver aprovado o projeto.
E, apoiado no Manifesto, levanta o argumento de que, ao assegurar uma formação
humanística sólida para os alunos do ensino médio, a sociedade estará incentivando que
os alunos possuam um pensamento lógico e racional que permita-lhes decifrar o mundo
em que vivem.
Na sequência, deu-se o discurso do senador Roberto Saturnino (PSB/RJ). O
senador também cumprimenta o deputado Padre Roque (PT/PR) e relembra que, no dia
18 de junho de 2001, na primeira vez em que o projeto esteve em discussão, ele já havia
se pronunciado favoravelmente destacando que é fundamental colocar em discussão a
ética e que a Filosofia é muito importante para esse objetivo. Ele afirma que gostaria de
saber o porquê do governo se colocar contra esse projeto e continua sua fala dizendo
que nossa sociedade tem valorizado mais a eficiência, a eficácia, do que os valores da
ética e da moral, que devem pautar o comportamento do ser humano que vive em
sociedade. Através desse discurso de disciplina moralizante, ele faz uma ligação da
ênfase na eficiência com a corrupção na política. Diz que os políticos, de maneira geral,
estão preocupados somente em entrar na vida pública, no poder. E termina dizendo que
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é fundamental, justamente no momento da juventude, que os jovens possam ter contato
com a Filosofia e a Sociologia.
O senador Lauro Campos (PDT/DF) pede a palavra para encaminhar a discussão
pelo partido. Ele afirma que, sem a Filosofia e a Sociologia, teremos uma “sociedade
estabilizada, congelada, tecnicista e burra”:
Mas, se eu fosse alguma eminência parda, se tivesse aconselhando
maquiavelicamente um ser autoritário para que ele trilhasse bem o caminho
do despotismo, eu o aconselharia a eliminar o ensino da Filosofia e da
Sociologia em todos os níveis. Não há nada melhor para fazer avançar a falta
de consciência crítica, a incapacidade de entender criticamente a nossa
sociedade, de entender que tudo muda – a não ser a lei do movimento,
segundo a qual tudo muda –, do que a ausência do ensino da Sociologia e da
Filosofia, que nos abrem para uma compreensão diferente do mundo e da
vida. (Diário do Senado Federal, 29 ago.2001, p. 18.667)

O senador, na citação acima, possivelmente se refere ao período da ditadura
militar no Brasil, no qual as disciplinas não estiveram presentes. Diz que essas medidas
fazem parte de uma estratégia antidemocrática, despótica e autoritária e que a ausência
das disciplinas é como se proibissem a presença dos sindicatos na sociedade, no sentido
de atitude antidemocrática. Comenta também que gostaria de já ter votado esse projeto,
que ele, pessoalmente, é completamente favorável e fecha seu argumento justificando
que a Sociologia e a Filosofia permitem aos jovens ter uma consciência crítica,
argumento que vai de encontro à expectativa em relação às disciplinas na “construção
da cidadania” entre os alunos.
O senador Carlos Bezerra (PMDB/MT) faz um apelo ao líder do governo,
senador Romero Jucá (PSDB/RR), para que retire o requerimento de adiamento de
votação para que o projeto seja votado ainda na sessão do dia 29/08/2001. Afirma que a
educação brasileira vem mudando desde o fim da ditadura militar, que não queremos
formar uma civilização “empacotada”, possivelmente fazendo referência a uma
sociedade que não saiba pensar, e que é preciso formar bem as novas gerações.
Por último, consegue a palavra o senador Álvaro Dias (PSDB/PR), que foi
relator e deu parecer favorável ao projeto quando esse esteve na Comissão de Educação
do Senado. A fala do senador é longa e ele levanta alguns argumentos. Em primeiro
lugar, ele afirma que o texto existente na LDB não é suficiente para garantir que a
Sociologia e a Filosofia sejam lecionadas no ensino médio e coloca esse fato como um
problema, já que as duas disciplinas são fundamentais para a consolidação de uma base
humanista na escola e, além disso, são disciplinas que possuem competências
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específicas. Sendo assim, devem estar presentes no currículo da mesma maneira que as
outras. Lembra aos demais senadores que, já que estes não são especialistas em todas as
matérias, deveriam ser humildes e ouvir o que os especialistas dizem sobre o assunto.
No que cita trecho do argumento do Professor Franklin Leopoldo e Silva, filósofo e
professor da USP, presente no relatório que teve parecer favorável na Comissão de
Educação do Senado:
Existe um lado pelo qual a Filosofia ocupa, na estrutura curricular – isso vale
também para a Sociologia –, uma posição análoga a qualquer outra
disciplina. Há o que aprender, há o que memorizar, há técnicas a serem
dominadas, há, sobretudo, uma terminologia específica a ser devidamente
assimilada. (Projeto de lei 3.178/1997 de autoria do deputado Padre Roque
Zimmermman, p. 2)

O realce pelo senador de trecho do projeto de lei 3.178/1997, que prevê a
inclusão obrigatória das disciplinas Sociologia e Filosofia, é importante porque envolve
nessa Sessão Legislativa a primeira defesa das disciplinas como competência específica,
e não como instrumento para a cidadania ou para a crítica. Interessante comentar que
o discurso político é alheio à defesa de competências específicas das disciplinas. É um
discurso que se constrói pelo clamar dos senadores pela necessidade de instrumentos
para que o jovem possua uma formação crítica, em termos gerais. Ou seja, é um
discurso que não envolve a opinião dos especialistas em Sociologia e em Filosofia.
O senador Álvaro Dias (PSDB/PR) continua seu argumento afirmando que com
a aprovação do projeto espera-se poder assegurar aos estudantes a compreensão entre o
saber historicamente construído e o processo produtivo. Reclama da atitude do líder do
governo, mesmo sendo ele um senador eleito pelo partido PSDB, diz que dificultar a
aprovação desse projeto é uma atitude típica de um déspota, já que impede a reflexão
entre os alunos e que os conhecimentos das duas disciplinas oferecem uma capacidade
“para que se tenha uma visão de futuro adequada”. Cita, ainda, o argumento de Milton
Meira do Nascimento, professor de Filosofia da USP, de que os conhecimentos de
Sociologia são muito importantes para a construção da cidadania e da democracia, e que
a disciplina colabora na construção de “relações responsáveis” entre o indivíduo e a
coletividade. Para terminar, cita o paradoxo que é, em um país com presidente
sociólogo, essa pressão do Ministro da Educação e, segundo ele, possivelmente do
próprio Fernando Henrique Cardoso sobre esse projeto.

87

2.8 3ª Sessão no Plenário do Senado Federal – Dia 19/09/2001
Em 19 de setembro de 2001125, o líder do governo, senador Romero Jucá
(PSDB/RR) é o primeiro a pedir a palavra e enumera quatro argumentos contrários à
aprovação do projeto. Ele afirma que:
Estados e cidades menos desenvolvidos terão problemas para preencher essas
vagas de professores; a LDB/96 é um projeto que não prevê o ensino
organizado por disciplinas e sim temas que devem ser tratados de maneira
interdisciplinar; não existem cursos de formação de Sociologia e de Filosofia
nos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins;
não há formandos suficientes para ocupar essas vagas nacionalmente. Dessa
forma, encaminha a proposta de que o projeto volte à Comissão de Educação
do Senado e lá seja reestruturado no sentido de que, caso aprovado, a lei não
tenha aplicabilidade imediata, que a obrigatoriedade das duas disciplinas seja
lançada daqui a “quatro, cinco, seis anos”. (Diário do Senado Federal, 19 set.
2001, p. 22.244).

Todos os outros onze senadores que pediram a palavra durante a sessão a usaram
em defesa da aprovação do projeto: os senadores Paulo Hartung (PPS/ES), Tião Viana
(PT/C), Marina Silva (PT/AC), Roberto Saturnino (PSB/RJ), Emilia Fernandes
(PT/RS), Álvaro Dias (PSDB/PR), Ademir Andrade (PSB/PA), Casildo Maldaner
(PMDB/SC), Arlindo Porto (PTB/MG), Lúcio Alcântara (PSDB/CE), Maguito Vilela
(PMDB/GO).
Os argumentos dos senadores foram muito parecidos aos apresentados na sessão
do dia 29/08/2001, sessão em que foram discutidos. A linha de raciocínio sustentou que
as duas disciplinas são importantes para construir o aluno cidadão que saiba interpretar
a realidade e interferir nela, que seja um “agente ativo da sua História”, nas palavras do
senador Paulo Hartung (PPS/ES).
A argumentação do senador Paulo Hartung (PPS/ES) prevê uma formação “que
prepare o cidadão para que tenha capacidade de interferir na realidade e ser agente ativo
da sua História”. Para o senador, as duas disciplinas são fundamentais na vida moderna
para o conhecimento de uma sociedade que ele qualifica como complexa. As duas
disciplinas “aprofundam a possibilidade de resolução de problemas graves como a
miséria e a discriminação”, além de colaborar na resolução de outros “enormes
desafios”. Por fim, o autor faz uma diferenciação entre a Sociologia e a Filosofia das
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outras disciplinas, dizendo que estas são voltadas à resolução permanente de problemas
pelos alunos, no período escolar e adiante, diferente do papel das outras matérias, que o
senador qualifica como decoreba.
O senador Tião Viana (PT/AC) pede que o governo reflita sobre a decisão que
está encaminhando à sua base e critica que a decisão dos alunos terem a possibilidade
de estar em contato com as duas disciplinas esteja sendo tomada a partir de maiores
gastos ou não pelo governo. Ele invoca o argumento do “horizonte moral do nosso
tempo” dizendo que “mais do que nunca” é necessário que os jovens possam refletir
racional e eticamente.
É fundamental dizer que a formação “moral” dos jovens é uma disputa
constante. Nesse momento, no Senado, a visão que está predominando é que as duas
disciplinas colaboram na formação moral cidadã, de valores republicanos, em
detrimento a uma formação “técnica”, voltada unicamente para que o aluno entre no
mercado de trabalho, diretamente, logo depois de terminar o ensino médio, ou
futuramente, após cursar o curso superior.
A senadora Marina Silva (PT/AC), que fez importante discurso na primeira
sessão de discussão do projeto, no dia 13/06/2001, pede novamente a palavra nessa
sessão. Começa dizendo que possui estudos em mãos, embora não cite os estudos nem
os autores, que garantem que os formados em Filosofia que estão no momento
procurando emprego podem, tranquilamente, suprir a necessidade imediata nacional de
ocupação de vagas de professores. Afirma que o argumento levantado pelo senador
Romero Jucá (PSDB/RR) de que não há profissionais formados, ainda que fosse
verdade, não pode servir de argumento, pois cabe ao Estado prover a formação desses
profissionais, qualificados por ela como muito necessários. E reafirma dois argumentos
que já haviam sido levantados na primeira sessão de discussão do projeto, que o
importante na educação é aprender a pensar e que o mercado de trabalho não prioriza a
formação técnica pura e simples, e sim pessoas com capacidade de resolver problemas e
continuar a aprender. Afirma que hoje o importante é saber pensar em cima da
quantidade de informações que chegam para as pessoas e que, para que os cidadãos
brasileiros possam interferir na realidade, primeiro é necessário que eles saibam pensá-la. Termina seu argumento dizendo que durante sua graduação em História, teve
contato com as duas disciplinas, e leva os conhecimentos obtidos com ela.
O senador Roberto Saturnino (PSB/RJ) lamenta que o projeto ainda não tenha
sido votado e reclama que o Ministro da Educação, Paulo Renato, não tenha vindo ao
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Senado discutir a matéria, como indicado pelo líder do governo, senador Romero Jucá
(PSDB/RR) na última sessão em que o projeto foi discutido, dia 29/08/2001. O autor se
posiciona da mesma maneira que a senadora Marina Silva (PT/AC), na crítica ao
senador Romero Jucá (PSDB/RR), no que diz respeito ao argumento de que alguns
estados brasileiros ainda não sejam centros formadores de filósofos e cientistas sociais.
O senador Saturnino enxerga aí mais um motivo na aprovação da matéria pela Casa
porque, com as disciplinas no ensino médio, as universidades desses estados estarão
provocadas a criar esses cursos de graduação e, assim, colaborar na formação da
juventude. Além disso, diz não acreditar que faltem professores no Brasil. Cita que essa
matéria é uma das discussões mais importantes do ano de 2001 no Senado.
A senadora Emilia Fernandes (PT/RS) cobra também que o projeto já deveria ter
sido aprovado pelo Plenário do Senado. Diz que esse projeto é fundamental para
resgatar, no espaço do ensino médio, a visão crítica e criativa sobre o mundo em que
vivemos. Reclamou também da ausência do Ministro da Educação que, mesmo com dia
e hora marcada para comparecer à reunião na Comissão de Educação do Senado,
estando os senadores presentes, avisou em cima da hora que não poderia vir. E, mesmo
assim, mandou recado pelo líder do governo, senador Romero Jucá (PSDB/RR), para
que o projeto seja rejeitado, o que ela qualifica como um desrepeito à Casa, à Comissão
de Educação e aos senadores. Critica o argumento de falta de recursos como um
retrocesso já que as duas disciplinas significam um incremento à qualidade na educação.
O senador Álvaro Dias (PSDB/PR), relator do projeto na Comissão de Educação,
afirma também que o projeto já foi bastante debatido e não é por falta de debate
que ele não foi ainda aprovado. Defende que a presença obrigatória das disciplinas
tem relação com um debate maior, o debate sobre o modelo de escola a optar, um
modelo retrógrado ou um modelo avançado. Sobre um modelo de ensino que pretende
apenas acumular informações ou um modelo de ensino que forje “gerações mais
preparadas, responsáveis, conscientes e transformadoras”. Sobre a LDB/96, afirma que
a lei, em seu artigo 35, determina que a preparação dos jovens para o trabalho e
para a cidadania são finalidades maiores do ensino médio. O mesmo artigo afirma que o
ensino médio é um espaço de preparação básica para que o jovem continue aprendendo
em momentos posteriores e tenha capacidade de flexibilização em suas ocupações, ou
seja, é um projeto que confirma a nova vocação do ensino médio prevista na lei. A LDB
também provoca que os alunos compreendam sobre a relação entre teoria e prática dos
processos produtivos, já que quase a totalidade deles entrará no mercado de trabalho.
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Defende que a aprovação da matéria permitirá aos jovens a formação ética, o
desenvolvimento da autonomia intelectual, e o pensamento crítico. E alfineta o governo
por ser contrário a esse propósito comparando-o com governos ditatoriais, longe de uma
atitude de governos democráticos.
O senador Ademir Andrade (PSB/PA) defende que a implementação da
Sociologia e da Filosofia no ensino médio “mudaria a qualidade de vida do povo
brasileiro” e que os investimentos financeiros para que a iniciativa se concretize são
muito pequenos “diante da transformação que ela pode provocar na vida do povo
brasileiro”. E que é importante que o futuro trabalhador brasileiro tenha uma visão mais
ampla sobre o mundo, não limitada a seus afazeres técnicos mais imediatos. Afirma que
o único senador que até hoje mostrou-se contrário ao projeto foi o líder do governo no
Senado, o que mostra o clima de concordância favorável que a Casa possui sobre a
matéria126.
O senador Casildo Maldaner (PMDB/SC) usa o relatório elaborado pelo senador
Álvaro Dias (PSDB/PR) na Comissão de Educação como base para justificar que a
formação humanística, de reflexão, é muito importante. Defende, assim, a aprovação do
projeto.
O senador Arlindo Porto (PTB/MG), em nome dos senadores do Partido
Trabalhista Brasileiro, usa o “Manifesto em defesa da Sociologia e da Filosofia no
Ensino Médio, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n. 9/2000”
como base para suas reflexões. Afirma que diversas entidades assinaram o documento,
entre sociólogos, jovens, estudantes, sindicalistas e comenta a assinatura do Presidente
da CNBB, Dom Jaime Henrique Chemello. Com esse argumento, entre outras coisas, o
autor reforça a importância da Sociologia para a formação da juventude, levantado pelo
Manifesto. Afirma que as duas disciplinas não estiveram no currículo do ensino médio
somente no momento político da ditadura militar no país, reforçando a ligação entre a
Sociologia e a democratização, ao imaginário da força que ela pode ter em contextos
democráticos, e na manutenção e expansão desses. O argumento está bem estruturado,
porém não é verdade que a Sociologia tenha deixado o currículo do ensino médio em
1964127.
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Na sessão do dia 13 de junho de 2001, o senador Bello Parga (PFL/MA) também pediu a palavra para
colocar-se contra o projeto. Nesse caso, foram dois os senadores que discursaram contra o projeto.
127
A Sociologia saiu do ensino médio devido à reforma Francisco Campos, em 1941. Ou seja, em um
período fora da ditadura militar, a Sociologia já não constava como disciplina obrigatória por meio de
determinação nacional.
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O senador Lúcio Alcântara (PSDB/CE), da base governista, reconhece que
poderá ser difícil recrutar professores para trabalhar em algumas partes do país, mas que
isso não é justificativa para que o ensino possa ser mais aberto à reflexão e ao debate.
O senador Maguito Vilela (PMDB/GO) diz que dinheiro em educação é
investimento e não gasto. E afirma que esse projeto, em particular, colaborará com uma
maior “formação cultural” dos alunos, argumento ainda não levantado diretamente até
agora. E diz que acredita que haja milhares de bons professores de Sociologia e de
Filosofia pelo Brasil.
Com o fim das falas, e dos senadores que pediram a palavra, o presidente Jader
Barbalho (PMDB/PA) encerra a discussão e inicia a votação.
O senador Romero Jucá (PSDB/RR) encaminha posição contrária128 ao projeto.
Os senadores Pedro Piva (PSDB/SP) e Hugo Napoleão (PFL/PI) pedem o voto “não”.
Os senadores Paulo Hartung (PPS/ES), Ademir Andrade (PSB/PA), Nabor Junior
(PMDB/AC), José Eduardo Dutra (PT/SE), Arlindo Porto (PTB/MG), pedem o voto
“sim”.
Dada a divisão entre quem apoia e quem não apoia o projeto, e dada a
composição da base governista no Senado, que se mostrou dividida pela posição de seus
líderes de partido, o presidente Jader Barbalho (PMDB/PA) considera que há dúvida
sobre o resultado e estabelece que a votação seja nominal ao invés do método mais
simples “permaneçam sentados quem for favorável”. Por último, antes da votação, o
presidente convoca os senadores que estejam em seus gabinetes para que venham ao
Plenário votar.
O projeto de lei foi encaminhado à votação e teve o seguinte resultado. Dos 65
senadores que votaram, 40 votaram SIM, 20 votaram NÃO, e cinco se abstiveram de
votar.
O bloco aliado ao governo era composto pelos partidos PFL, PSDB, PPB, PTB e
ao PMDB. No dia da votação, contava com 51 dos 65 senadores presentes. Ou seja,
muitos senadores não seguiram a recomendação do governo para votar. Dos 16
senadores do PFL presentes, 12 votaram NÃO e 4 se abstiveram de votar. Dos 15
senadores do PMDB, 13 votaram SIM, 1 votou NÃO e 1 se absteve. Dos 14 senadores
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Carvalho (2004, p. 41) traz a informação de que apenas o líder do governo, Romero Jucá (PSDB/RR),
defendeu contra o projeto. Entretanto, nos bastidores da votação, afirmou que era favorável à matéria e
que ela seria aprovada. Ressalta o apoio do líder do PMDB no Senado, senador Renan Calheiros, que, ao
orientar sua bancada de 25 senadores a votar favoravelmente à matéria, praticamente decidiu o resultado.
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do PSDB, metade votou SIM e a outra metade votou NÃO. Os 6 senadores do partido
aliado PTB votaram SIM. Dos 51 votos que o bloco poderia obter, obteve somente 20, o
que já indicavam as discussões nos três dias em que a matéria esteve em pauta no
Plenário.
Dos partidos não alinhados ao bloco governamental, o PT contou com 8 votos
SIM, o PDT com 1 SIM, o PSB com 2 SIM e o PPS com 3 votos SIM129.

2.9 O veto presidencial
Do Senado Federal, o projeto de lei foi enviado para despacho da Presidência no
dia 20/09/2001. Cabe ao Presidente da República aprovar, vetar parcialmente ou vetar
totalmente.
Quando da aprovação da matéria pelo Congresso Nacional, Carvalho (2004)
aponta para orientações gerais da comunicação com o presidente Fernando Henrique
Cardoso, para ajudar na pressão da aprovação. Entre as orientações, consta que a
Federação Nacional dos Sociólogos não orienta encaminhar nenhuma carta já pronta,
orienta que cada pessoa, órgão, entidade, elabore carta própria.
Orienta também que a postura é de esperança de que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso agirá como sociólogo e aprovará a lei. Carvalho (2004, p. 45-46)
levanta argumentos favoráveis à aprovação da lei para que as pessoas se mobilizem no
lobby pela aprovação da lei pelo Fernando Henrique Cardoso. Entre eles, estão: o
aumento da área de humanidades no ensino médio com duas disciplinas a mais;
possibilidade dos jovens refletir (Filosofia) e analisar (Sociologia) a realidade que os
cerca e o mundo em que vivem; possibilidade de ampliação de mercados de trabalho em
22 mil escolas; criação e ampliação de cursos atuais de Ciências Sociais; abertura de
novos cursos de graduação; não haverá implicação de custos com a lei, pois o que
ocorrerá será apenas uma redistribuição da carga horária com mais matérias, porém as
horas serão as mesmas, portanto sem custos adicionais.
Pela primeira vez, li comentários do sindicato sobre os reflexos que a aprovação
da lei terá no mercado de trabalho. O argumento, nessa correspondência entre
interessados na aprovação do projeto, surge junto com outros argumentos expostos e
discutidos no “Manifesto em defesa da Sociologia e da Filosofia no Ensino Médio, pela

129

O quadro completo com a votação está no anexo P.
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aprovação do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n. 9/2000” e nos discursos dos
senadores.
Em despacho do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ao
Presidente do Senado, senador Romero Jucá (PSDB-RR), é dado o veto ao projeto de lei
e são dadas as explicações. Segue texto retirado do despacho citado que consta no
Diário Oficial da União do dia 09/10/2001:
Assim, o projeto de inclusão da Filosofia e da Sociologia corno disciplinas
obrigatórias no currículo do ensino médio implicará na constituição de ônus
para os Estados e o Distrito Federal, pressupondo a necessidade da criação de
cargos para a contratação de professores de tais disciplinas, com a agravante
de que, segundo informações da Secretaria de Educação Média e
Tecnológica, não há no País formação suficiente de tais profissionais para
atender a demanda que advirá caso fosse sancionado o projeto, situações que
por si só recomendam que seja vetado na sua totalidade por ser contrário ao
interesse público. (Diário Oficial da União, 9 out. 2001, p. 6).

Embora o veto não fosse uma grande surpresa, houve desconforto na FNSB,
como relata Carvalho (2004). A luta voltou a se concentrar nos estados onde a
Sociologia ainda não estava presente no currículo. Dado o contexto, nos dois últimos
meses do ano de 2001, após o veto presidencial, e no ano de 2002, último ano do
governo FHC, as ações se concentraram mais em nível estadual do que federal. A
Sociologia retornou em 2001 aos estados de Alagoas e Espírito Santo e em 2002 aos
estados do Piauí e Roraima. Com a mudança no governo federal em 2003, com a
entrada do presidente Luís Inácio Lula da Silva, do PT, ganhou novo fôlego.
Sobre o veto, Moraes (2004, p. 105-111) afirma que a atual Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB/96) representa a vitória de um projeto de
modernização do país alinhado com o modelo de produção mundial e com a
globalização do capitalismo financeiro, o que tem ligação com o sistema de ensino. Para
o autor, o sentido do veto de Fernando Henrique Cardoso deve ser compreendido no
contexto de toda a política econômica e educacional dos oitos anos de seu governo.
Quando o MEC e o governo federal tiveram a oportunidade de aprovar a Sociologia no
ensino médio, eles foram contra porque quiseram, na verdade, manter a educação
“voltada para habilidades cognitivas primárias e competências sociais adaptativas aos
novos tempos de desregulamentação das relações trabalhistas e econômicas”
(MORAES, 2004, p. 111).
Romano (2009, p. 75) esclarece que, entre os grandes nomes acadêmicos das
Ciências Sociais, apenas o filósofo Paulo Guiraldelli Jr., professor da USP, escreveu
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artigos para jornais de grande publicação criticando o veto, o que indica grande
desmobilização da classe acadêmica de filósofos e sociólogos com a presença das
disciplinas no ensino médio. Para Romano, um dos motivos para essa falta de críticas da
Academia seria a posição de Fernando Henrique Cardoso130, pelas Ciências Sociais, e
também de José Arthur Giannotti131, pela Filosofia, contrários à matéria. Com grandes
nomes das duas áreas se posicionando claramente contrários à matéria, os professores e
pesquisadores das universidades das duas áreas teriam acatado a decisão. O que não
teria acontecido em um contexto de mobilização da classe profissional dos sociólogos
para a questão.
José Arthur Giannotti, quando abordado sobre sua posição sobre a Sociologia e a
Filosofia no ensino médio diz não confiar na qualidade da formação dos profissionais
que atuarão nas escolas e afirma que insistir na presença das disciplinas no ensino
médio é uma “triste bobagem”132 (Romano, 2009, p. 75), posicionando-se contra o
projeto. Fernando Henrique não deu nenhuma declaração pública contra o projeto,
apesar do veto. Reportagem da Folha de São Paulo do dia 20 de setembro de 2001 relata
que o Ministro Paulo Renato, em telefonema a Fernando Henrique Cardoso, fez a
seguinte declaração: “Sei que o senhor é sociólogo e que isso parece uma contradição,
mas é preciso vetar”133.
Sobre o tema do modelo educativo vinculado à política econômica, MANGINI
(2012) esclarece que o Brasil é signatário do relatório Delors134, fruto da conferência
130

Em um breve currículo acadêmico, Fernando Henrique Cardoso é sociólogo graduado pela USP. Deu
contribuições muito importantes na Comissão Econômica para a América Latina, da Organização das
Nações Unidas (CEPAL), no Instituto Latino-americano de Planificação Econômica e Social (ILPES) e,
com destaque, no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). Deu aula na USP e em
universidades de grande renome internacional como a Universidade de Harvard, Universidade de
Cambridge e na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na França. Escreveu o livro Dependência e
Desenvolvimento
na
América
Latina,
de
grande
impacto.
Disponível
em:
<
http://www.ifhc.org.br/fhc/vida/>. Acesso em: 10 set. 2014.
131
José Arthur Giannotti é Professor Titular Emérito do Departamento de Filosofia da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Foi membro do Conselho Nacional
de Educação nos anos 1996 e 1997. Coordenou a Área de Filosofia e é Membro do Núcleo de Filosofia
do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – CEBRAP. Coordenou o Programa de Formação de
Quadros Profissionais do CEBRAP, de 1986 a 2006. Membro do Conselho Editorial da Revista Novos
Estudos do CEBRAP. Membro do Grupo de Trabalho Wittgenstein da Associação Nacional de PósGraduação em Filosofia – ANPOF. Membro da Grã-Cruz da Ordem do Mérito Científico. As
informações constam no Currículo Lattes, da base CNPq.
132
“Não estamos enfocando o fundamental, diz Giannotti”. Entrevista a Daniel Milazzo, Terra Maganize,
03 de junho de 2008. Disponível em: <http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI2923733EI6578,00.html>. Acesso em: 16 set. 2014.
133
A reportagem, disponível no dia 10/09/014, pode ser observada no link:
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2009200122.htm>.
134
O relatório Delors, tal como ficou conhecido, foi coordenado por Jacques Delors, francês, a pedido da
UNESCO na década de 1990. Articulou um conjunto de reformas, orientações, experiências e princípios
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Educação para Todos, realizada em Jomtein, Tailândia, em 1990. A autora esclarece que
o momento vivenciado pelos países da América Latina em geral, e seguido à risca pelo
governo Fernando Henrique Cardoso e seu Ministro da Educação Paulo Renato pregava
a interdisciplinaridade. Com isso, o que está implícito é que não é necessário que os
alunos acumulem muitos conhecimentos no início da vida, na escola, e sim que eles
adquiram capacidades de continuar aprendendo o resto da vida. Dessa forma, para esse
governo, mais duas matérias no currículo escolar significava um currículo escolar
pesado, indesejável e, sendo as duas disciplinas críticas e, provavelmente, vistas pelo
governo PSDB como disciplinas pouco ou nada atreladas ao modelo produtivo eleito
pela equipe econômica do governo, seriam disciplinas inúteis.
No dia 20/05/2004, é feita a leitura do veto presidencial no Senado. Se o
Congresso não se interessar pela derrubada do veto, o projeto de lei é arquivado e ele
não poderá ser reapresentado na mesma sessão legislativa, ou seja, naquele ano. Caso o
Congresso se interesse pela derrubada do veto, o projeto de lei será levado ao Plenário
da Câmara ou do Senado. Se for reprovado em pelo menos um desses dois locais, ele
não poderá ser apresentado naquela legislatura, ou seja, no período de quatro anos em
que os deputados e senadores estiverem em exercício de seu mandato.
No dia 26/05/2004 o veto é mantido. O deputado Padre Roque Zimmermman
(PT/PR), autor da PL 3.178/97, escreve que “não é fácil derrubar um veto de um
presidente trapalhão seguido de um cordão de parlamentares que não adquiriram o senso
crítico da filosofia e da sociologia...” (2001, p. 1)135

2.10 Conclusões do capítulo

No capítulo foram levantados diversos discursos sobre a Sociologia e a Filosofia
no ensino médio, a partir do clamor dos deputados pela necessidade de instrumentos
para formar o jovem com características do bom cidadão e do jovem crítico. Essa defesa
considerados adequados à educação para o século XXI. Participaram dessa formulação organismos como
o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, organismos que, à época, segundo MANGINI
(2012), estavam interessados em participar da elaboração do relatório para garantir que os fins da
educação dialogassem com a maneira desejada que as sociedades estabelecessem sua produção, de forma
flexível. Ou seja, era necessário que os alunos da educação básica estivessem familiarizados com uma
aprendizagem mínima necessária para se “encaixar” nesse modelo. E os conteúdos das matérias, nesse
modelo, são objetivos menos importantes do que as habilidades e competências que as matérias devem
conseguir desenvolver nos alunos.
135
O texto completo, intitulado “O sociólogo que vetou a sociologia”, publicado em 2001, se encontra no
site <www.consciencia.net>. Objetivamente, ele afirma que é muito difícil conseguir reunir forças
parlamentares para modificar a decisão do Presidente da República.
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é feita a partir de discursos alheios às construções dos especialistas, vozes que não
aparecem nesse momento da defesa do projeto. A Sociologia e a Filosofia puderam ser
observadas como instrumentos compensatórios da formação no ensino médio, momento
em que é citada a falta genérica de uma “formação humanística”, um dos termos mais
utilizados pelos deputados e senadores.
É interessante ressaltar que os comentários dos deputados sobre o projeto, sejam
comentários favoráveis ou desfavoráveis, raramente separam os argumentos sobre a
Sociologia e a Filosofia. Na prática, a defesa ou o ataque ao projeto é feito com os
mesmos argumentos. E o projeto de lei, que visa incluir duas disciplinas diferentes entre
si no ensino médio, cada uma com espaço próprio, corre como se fosse uma discussão
única.
Como dito na Introdução ao capítulo, defendo que todos os argumentos podem
ser organizados dentro de cinco eixos com expectativas diferentes sobre as disciplinas
Sociologia e Filosofia: 1- disciplinas como instrumentos para formar o bom cidadão; 2instrumentos para a crítica; 3- instrumento para a transformação social; 4- instrumento
para introdução ao mundo do trabalho; 5- papel da Sociologia e da Filosofia como
disciplinas com características específicas presentes no ensino médio.
Só foram apresentados argumentos negativos, em sua maioria argumentos
técnicos, na abordagem ao papel das disciplinas como componentes do ensino médio
com características específicas, quinto eixo de argumentos levantado. Ainda assim,
foram poucas as vozes. No Senado, os senadores Romero Jucá (PSDB/RR) e Bello
Parga (PFL/MA) foram os únicos a falar contra o projeto.
O deputado João Thomé Maestrinho, relator do projeto de lei na Comissão de
Educação da Câmara dos Deputados, foi o primeiro a defender a presença das
disciplinas no ensino médio pela expectativa que as disciplinas formassem o bom
cidadão. No Senado, os seguintes senadores também se apoiaram no mesmo argumento:
senador Álvaro Dias (PSDB/PR) – em duas ocasiões, enquanto relator do projeto de lei
na Comissão de Educação do Senado, e também no Plenário do Senado; senador
Roberto Saturnino (PSB/RJ); senador Pedro Simon (PMDB/RS); senador Arlindo Porto
(PTB/MG); senador Paulo Hartung (PPS/ES); senador Tião Viana (PT/AC).
O argumento de que a Sociologia e a Filosofia são instrumentos fundamentais
para a formação dos jovens, pois as disciplinas são instrumentos para a crítica são
levantados muitas vezes. É levantando no texto de lei do PL 3.178/1997, pelo
“Manifesto em defesa da Sociologia e da Filosofia no Ensino Médio, pela aprovação do
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Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n. 9/2000”, pelo deputado João Thomé
Maestrinho, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e pelo deputado
Waldir Pires (PT/BA) na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara
dos Deputados. Além de levantado por onze senadores durante as três discussões do
projeto de lei no Senado: senador Lúcio Alcântara (PSDB/CE); senadora Marina Silva
(PT/AC); senador Roberto Saturnino (PSB/RJ); senadora Emilia Fernandes (PT/RS);
senador Casildo Maldaner (PMDB/SC); senador Ademir Andrade (PSB/PA); senador
Arlindo Porto (PTB/MG); senador Lauro Campos (PDT/DF); senador Carlos Bezerra
(PMDB/MT); senador Álvaro Dias (PSDB/PR); senador Paulo Hartung (PPS/ES).
Ainda nesse eixo de argumentos, é interessante que o senador Tião Viana
(PT/AC), por exemplo, esteja preocupado com o “horizonte moral do nosso tempo”,
justificando o papel da disciplina como instrumento para a crítica, porém no sentido da
Sociologia como disciplina moral e não como disciplina pragmática. Como dito, a
maior parte dos senadores argumenta sobre a necessidade da disciplina para a formação
crítica, entretanto, é necessário esclarecer que há diferentes visões dentro dessa mesma
concepção.
O argumento das duas disciplinas como instrumento para transformação social
foi um dos menos citados dentre os cinco eixos de argumentos. Os senadores Marina
Silva (PT/AC), Álvaro Dias (PSDB/PR) e Paulo Hartung (PPS/ES) levantaram esse
argumento. Outro argumento que foi citado por também três senadores foi a defesa das
disciplinas no ensino como instrumento para o mundo do trabalho, defendido pelos
senadores Marina Silva (PT/AC), Ademir Andrade (PSB/PA) e Álvaro Dias
(PSDB/PR).
O debate da Sociologia e da Filosofia enquanto disciplinas específicas para o
ensino médio, e disciplinas fundamentais nos desafios dessa etapa de ensino foi
levantado por quinze senadores, o maior número de senadores. O fundamento dessa
defesa, entretanto, não contou com a visão dos especialistas em Sociologia no ensino
médio. Contou com argumentos favoráveis e desfavoráveis dos senadores Romero Jucá
(PSDB/RR), Lúcio Alcântara (PSDB/CE), Bello Parga (PFL/MA), Marina Silva
(PT/AC), Roberto Saturnino (PSB/RJ), Emilia Fernandes (PT/RS), Roberto Requião
(PMDB/PR), Ademir Andrade (PSB/PA), Pedro Simon (PMDB/RS), Arlindo Porto
(PTB/MG), Lauro Campos (PDT/DF), Álvaro Dias (PSDB/PR), Paulo Hartung
(PPS/ES), Tião Viana (PT/AC), Maguito Vilela (PMDB/GO). Dentro desse eixo de
argumentação, também foi possível observar argumentos no texto do PL 3.178/1997 e
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no “Manifesto em defesa da Sociologia e da Filosofia no Ensino Médio, pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n. 9/2000”.
Além dos cinco eixos de argumentos citados, cabe destacar a defesa na presença
das disciplinas apoiada no discurso da experiência pessoal na formação para o
magistério no caso da senadora Marina Silva (PT/AC) e no exercício do magistério pela
senadora Emilia Fernandes (PT/RS). Os senadores Casildo Maldaner (PMDB/SC) e
Pedro Simon (PMDB/RS) levantaram o argumento de que a presença das duas
disciplinas é importante para que os jovens parem de ver os políticos como
necessariamente corruptos, deixando de valorizar a contribuição dessas pessoas para o
país. O senador Paulo Hartung (PPS/ES) afirma que a presença das duas disciplinas no
ensino médio é importante para ajudar a acabar com a fome e a miséria no país.
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CAPÍTULO 3 – CAMINHO INSTITUCIONAL ENTRE 2003 E 2008

3.1 Introdução ao capítulo

O capítulo irá abordar as estratégias adotadas entre os anos 2003 e 2008, por
diferentes

atores

sociais,

para

conseguir

que

a

Sociologia

seja

oferecida

obrigatoriamente no ensino médio de todo o país.
Em 2003, a Sociologia está presente em vinte e cinco estados brasileiros por
meio de iniciativas estaduais. Em âmbito federal, três ações principais serão retratadas
no capítulo. A primeira delas foi a tentativa de cancelar o veto dado pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso em 2001 sobre projeto de lei que previa a obrigatoriedade
da Sociologia no ensino médio. A segunda ação foi a tramitação de novo projeto de lei
(PL) sobre o assunto, o PL 1.641/2003, proposto pelo deputado federal Ribamar Alves
(PSB/MA). Por último, destaco a tentativa de mobilização do Poder Executivo por meio
do Conselho Nacional de Educação, órgão ligado ao Ministério da Educação, para que
este se posicionasse sobre a presença da Sociologia enquanto disciplina.
Diferente da tramitação do projeto de lei anterior, o PL 3.178/97, proposto pelo
deputado Padre Roque Zimmermman (PT/PR), que teve grande oposição do Ministro da
Educação Paulo Renato e do líder do governo no Senado, senador Romero Jucá
(PSDB/RR), a tramitação do PL 1.641/2003 passa por alguns percalços, mas tem
trajetória relativamente tranquila na Câmara dos Deputados e no Senado. Foram poucos
momentos de oposição e de apresentação de argumentos contrários ao projeto. Ele não
teve passagem pelo Plenário da Câmara dos Deputados e contou com passagem rápida e
sem maiores problemas pelo Plenário do Senado.
Os momentos mais ricos de discussão e apresentação de argumentos favoráveis
ao projeto abordados neste capítulo se deram no encaminhamento do Ministério da
Educação ao Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica do
documento “Diretrizes Curriculares das disciplinas de Sociologia e Filosofia no Ensino
Médio”, elaborado por especialistas no ensino de Sociologia no ensino médio, os
professores Amaury Moraes e João Salles. Nessa ação, são organizadas reuniões e
produzidas análises e documentos que defendem e justificam a presença obrigatória da
Sociologia no ensino médio. Há pressão de sindicatos estaduais representantes das
escolas particulares, com destaque para os sindicatos dos estados de São Paulo e do Rio
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Grande do Sul. As escolas particulares se veem prejudicadas porque terão gastos para
contratar profissionais que lecionem as disciplinas de Sociologia e Filosofia.
Todos os argumentos levantados a respeito da nova disciplina são favoráveis a
ela e podem ser organizados dentro de cinco eixos de argumentação também utilizados
no capítulo 2 desse trabalho. São eles: 1- disciplinas como instrumentos para formar o
bom cidadão; 2- instrumentos para a crítica; 3- instrumentos para a transformação
social; 4- instrumentos para introdução ao mundo do trabalho; 5- papel da Sociologia e
da Filosofia como disciplinas com características específicas presentes no ensino médio.

3.2. Projeto de lei 1641/2003 para inclusão obrigatória de Filosofia e de Sociologia
no ensino médio
A 52ª legislatura (2003-2006) contou com 626 deputados federais136. Contou
também com 81 senadores137. O Presidente da República eleito para o período 20032006 foi Luís Inácio Lula da Silva (PT).
No dia 07/08/2003 o projeto de lei (PL) n. 1.641/2003138, do deputado Ribamar
Alves (PSB/MA), é apresentado ao Plenário da Câmara dos Deputados. O projeto
propõe a implementação obrigatória da Sociologia e da Filosofia no ensino médio139.
Há diferenças entre o PL 1.641/2003 proposto pelo deputado Ribamar Alves
(PSB/MA) e o PL 3.178/1997, proposto pelo deputado Padre Roque Zimmermman
(PT/PR). O PL 1.641/2003 incorpora quase na totalidade o texto do PL 3.178/1997 e
traz algumas novidades. Como já foi dito no capítulo anterior, o projeto de 1997
somente cita o ensino de Sociologia como composto por características e objetivos
“mutatis mutandis” ao ensino de Filosofia. A argumentação do projeto de lei de 2003,
excluído o trecho de alteração da legislação da LDB, sequer cita a palavra Sociologia. A
construção do texto do projeto de lei é todo e somente feito em cima de argumentação
da importância da Filosofia no ensino médio.

136

69 deputados do PFL. 73 deputados do PSDB. 7 deputados do PSOL. 27 deputados do PDT. 28
deputados do PSB. 19 deputados do PPS. 12 deputados do PCdoB. 102 deputados do PMDB. 53
deputados do PTB. 96 deputados do PT. 48 deputados do PL. 68 deputados do PP. 8 deputados do PV. 7
deputados do PSC. 2 deputados do PRONA. 2 deputados do PR.
137
24 senadores do PMDB. 14 senadores do PSDB. 13 senadores do PFL. 3 senadores do PSB. 5
senadores do PTB. 11 senadores do PT. 4 senadores do PDT. 1 senador do PV. 1 senador do PSOL. 3
senadores do PR. 1 senador do PL. 1 senador do PRB. 1 senador do PSC.
138
Vide anexo Q.
139
No anexo R, a tabela 3 mostra o resumo da tramitação do PL 1.641/2003.
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O PL 1.641/2003 traz alguns argumentos sobre a importância do ensino de
Filosofia já tratados no PL 3.178/97 e acrescenta outros. Os argumentos repetidos são
que a Filosofia ajudará a consolidar a base humanista; que o texto da LDB é
insatisfatório e, na prática, a Filosofia não será abordada pelas disciplinas obrigatórias
do currículo; e que há conteúdos específicos da Filosofia. Há cinco novos argumentos
levantados. O primeiro é que vivemos em um país da civilização ocidental e que
recebeu herança do mundo grego. Junto a esse argumento, vem apresentada a ideia de
vocação política, vinda dessa herança, e que justifica a presença da Filosofia no
currículo: “Para nós, é o que pode construir instituições democráticas e consolidar a
democracia verdadeiramente num país como o Brasil.” (Projeto de Lei 1.641/2003, p. 4,
Deputado Ribamar Alves). Em terceiro, que professores de outras disciplinas não estão
habilitados e em quarto, que vivemos em um mundo com muita informação e em um
país com uma mídia que “(...) ao modo do Rei Midas, transforma em ouro, ou melhor,
mercado, tudo o que toca.” (Projeto de Lei 1.641/2003, p. 4, Deputado Ribamar Alves).
Ou seja, a Filosofia é fundamental na formação da opinião pública e na formação de
capacidade de análise dos alunos para lidar com a quantidade brutal de informação a
que eles estão expostos. Por último, a Filosofia é importante em um mundo de muitas
culturas diferentes e de muita diversidade, o que pode gerar tensionamento.
O argumento central da formação cidadã, democrática e republicana é levantado,
nesse momento, somente na defesa da Filosofia no ensino médio. A defesa das
disciplinas Sociologia e Filosofia são feitas de maneira conjunta na maior parte desse
capítulo.
No mês de fevereiro de 2003, início do mandato do presidente Luís Inácio Lula
da Silva (PT), representantes do Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo
(SINSESP) e da Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil (FNSB) conseguiram
entrar em contato com o novo Ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que sugeriu
que eles atuassem em duas frentes. A primeira, liderada pelo deputado Henrique
Fontana (PT/RS), deveria buscar negociar com os líderes no Congresso a derrubada do
veto. A segunda seria realizada via Poder Executivo. Houve sugestão do Ministro para
que fosse marcada reunião de especialistas do MEC com especialistas das disciplinas
Sociologia e Filosofia para elaborar documento a ser enviado ao Congresso sobre a
importância da aprovação de projeto de lei sobre essa matéria.
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3.3. 1ª etapa da tentativa via Legislativo

Em fevereiro de 2003, segundo Romano (2009, p. 83), representantes dos
sindicatos SINSESP e FNSB conseguiram audiência pública na Comissão de Educação
e Cultura da Câmara dos Deputados, fato importante porque estiveram presentes várias
entidades140, deputados apoiadores da inclusão obrigatória da Sociologia no ensino
médio e da derrubada do veto presidencial de 2001. O MEC, para essa reunião, enviou o
Secretário de Ensino Médio e Tecnológico (SEMT), professor Antônio Ibañez Ruiz141.
Em sua fala, disse ser pessoalmente favorável ao projeto e que não partiria da atual
constituição do MEC qualquer tipo de resistência à aprovação da matéria, em alusão à
resistência posta pelo Ministro da Educação no governo Fernando Henrique Cardoso,
Paulo Renato. Antônio Ibañez Ruiz, inclusive, se mostrou favorável à queda do veto e
se prontificou a escrever uma carta, a ser assinada pelo Ministro da Educação Cristóvão
Buarque, pedindo a derrubada do veto ao Ministro da Casa Civil, José Dirceu. Com
isso, os militantes tentaram audiência com José Dirceu e até com Lula, porém, sem
sucesso em nenhuma das duas tentativas.
Ao

mesmo

tempo,

no

dia

02/06/2003,

o

Conselho

Nacional

de

Educação/Câmara de Educação Básica142 produz o parecer n. 22/2003143 que inclui
posições sobre o ensino de Sociologia. O parecer foi elaborado em resposta ao Sindicato
dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco144 já que este enviou
questionamento sobre a validade da Assembleia Legislativa do Estado ter aprovado
140

Estiveram presentes representantes da Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil (FNSB), União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), União dos Estudantes Secundaristas do Espírito Santo
(UESES), União Potiguar de Estudantes Secundaristas (UPES-RN), União Paranaense de Estudantes
Secundaristas (UPES-PR), União Paulista de Estudantes Secundaristas (UPES-SP), União Municipal dos
Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte e Rio de Janeiro (AMES), Associação dos Estudantes
Secundaristas da Paraíba (AESP), Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL).
141
Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo (1966), mestrado em
Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – COPPE-(1972) e doutorado em
Engenharia Mecânica pela Universidade de Birmingham – Inglaterra (1977). É professor da UnB desde
1967 e foi reitor da universidade entre 1989 e 1993, Secretário de Educação do DF (1995-98), Secretário
Nacional de Ensino Médio e Tecnológico (2003-05), Conselheiro da Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação (2005-08) e, atualmente, Secretário Executivo Substituto e Chefe da
Assessoria do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do MCT. Texto retirado do
Currículo Lattes do autor, base CNPq.
142
Responsável por se posicionar e esclarecer questões que suscitem dúvidas sobre a educação nacional
de nível básico.
143
Vide anexo S.
144
O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (SINEPE/PE) reúne as escolas
particulares do estado. Embora não tenha expressado por escrito no documento enviado ao CNE/CEB, o
sindicato possivelmente estava preocupado com a inclusão de duas matérias do currículo nos três anos do
ensino médio menos pela questão de quem tem a competência de fazê-lo e mais porque essa medida
envolve gastos na contratação de professores.
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lei145 que previa a obrigatoriedade da presença das disciplinas Sociologia e Filosofia no
ensino médio.
O parecer expressa duas posições a partir do questionamento aberto pelo
sindicato. Primeiro estabelece que o Poder Legislativo não integra o sistema de ensino
brasileiro e que cabe somente a este último a competência para legislar sobre o currículo
dos estabelecimentos de ensino. E explicita por escrito e de maneira clara que as
Assembleias Legislativas Estaduais não podem transformar em obrigatórias disciplinas
que a LDB assim não dispõe. A segunda posição é que no entendimento do CNE/CEB
não há legislação pertinente que assegure a presença obrigatória da Sociologia e da
Filosofia citando como referência a LDB/96 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para
o Ensino Médio (DCNEM).
Em 2003, vinte e cinco estados já haviam elencado a disciplina em seus
currículos estaduais. O parecer não teve um impacto grande, já que a Sociologia
permaneceu nos estados onde já se encontrava implementada e entrou nos currículos
dos estados Rio Grande do Norte e Paraíba nos anos 2005 e 2007, respectivamente.
No dia 19/08/2003, a Mesa Diretora recebe a proposta do PL 1641/2003 e
apresenta a duas Comissões: Comissão de Educação e Cultura (CEC); e Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). Como já dito anteriormente, a Comissão de
Constituição, Cidadania e Justiça é a última comissão a avaliar os projetos, já que avalia
a constitucionalidade de toda e qualquer matéria.
A primeira Comissão a analisar o PL é a Comissão de Educação e Cultura
(CEC). No dia 26/09/03 foi designado como relator da CEC o deputado César Bandeira,
do Partido da Frente Liberal (PFL) do Maranhão. Seu parecer foi favorável146. Ele
comentou que o projeto do deputado Ribamar Alves (PSB/MA), de 2003, continha
vários trechos do projeto do deputado Padre Roque Zimmermann (PT/PR) de 1997,
embora os projetos não sejam idênticos. Nas palavras do relator:
Tramitou nesta Casa, o Projeto de lei n. 3.178, de 1997, de autoria do então
Deputado, Padre Roque. O projeto era idêntico ao que hoje relatamos. Nesta
Comissão e nas demais foi aprovado, tendo sido encaminhado ao Senado
Federal, onde também foi aprovado. Sempre, os Parlamentares das duas
Casas defenderam a necessidade de tratar a filosofia e a sociologia como
disciplinas obrigatórias, e não, como fundamentos transdisciplinares, ou
como temas transversais expressos nas análises éticas, estéticas e
sociológicas. (Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados,
Parecer do PL 1.641/2003)
145
146

O projeto de lei é aprovado sob a forma de lei n. 12.142, em 20 de dezembro de 2001.
Vide anexo T.
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Além disso, o relator cita em seu parecer os documentos Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e os Parâmetros Curriculares Nacionais do
Ensino Médio (PCNEM), de valor normativo anteriores ao ano de 2003, e que tratam da
importância da presença da Sociologia no ensino médio. O deputado César Bandeira
(PFL/MA) citou a posição dos documentos favoráveis à obrigatoriedade da Sociologia
embora tanto as DCNEM quando os PCNEM não se posicionem.
O relator ainda afirma que a definição de disciplinas no currículo escolar do
ensino fundamental e do ensino médio é da competência do Ministério da Educação e
também do Conselho Nacional de Educação, como órgão consultivo dessa instância
ministerial. Com isso, ele busca a legitimidade do Conselho Nacional de Educação para
a questão e, mais propriamente, da Câmara de Educação Básica, que é quem opina
sobre o assunto147.
Por fim, diz sobre a importância do ensino das disciplinas pautado pelo discurso
da construção da cidadania. Justifica que o projeto colaborará na formação integral do
estudante e na inclusão dos estudantes na sociedade com “senso crítico, capacidade de
analisar as situações, sentimento ético, lógica e identidade social”.
Nenhum deputado pediu a palavra para defender contra o projeto e ele foi
aprovado. O próprio relator, deputado César Bandeira, do Partido da Frente Liberal
(PFL), não se colocou contra o projeto. Na Legislatura 1997-2001, na passagem do
projeto de lei 3.178/97 pela Câmara, o PFL fazia parte do Bloco Parlamentar de maioria
das cadeiras na Câmara e no Senado. Ainda assim, na votação em Plenário no Senado,
os senadores do partido não derrubaram o projeto e muitos foram contra a orientação do
líder do governo no Senado e contra a orientação do líder do partido no Senado. Já na
legislatura entre 2003 e 2007, o PFL constitui minoria e poderia, no máximo, usar
recursos para retardar o andamento do projeto, por exemplo, fazer emendas.
Na reunião do dia 16/11/2003, dos quarenta e dois membros da CEC, estiveram
presentes trinte e três membros titulares, ou seja, número suficiente para que haja

147

Chamo a atenção para essa disputa de legitimidade entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para
decidir as normas para o ensino médio nacional. Não é claro quem tem a “última palavra” sobre a
questão, se é o Poder Executivo ou se é o Poder Legislativo. Cito o caso da aprovação de lei em 2001
garantindo a Sociologia obrigatória no ensino médio em Pernambuco como emblemático dessa questão.
A Assembleia Legislativa do estado aprovou a lei, o governador sancionou e depois o Conselho Estadual
de Educação decidiu através do Parecer 33/2003 que não implementaria a mudança porque, em seu
entendimento, a Assembleia Legislativa do estado não deve decidir sobre mudanças no ensino médio.
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quórum para votação. O quórum para reuniões com votação se dá com a maioria
absoluta dos deputados presentes148.
O deputado Ribamar Alves (PSB/MA) participou da reunião como membro não
titular, sem direito a voto. Pediu a palavra e pediu que o projeto de lei 1.641/2003 fosse
votado com prioridade. Foi atendido. O parecer favorável do deputado César Bandeira
(PFL/MA) foi aprovado por unanimidade. Todos os deputados presentes, de partidos da
base ou não, votaram a favor do projeto.
Após a aprovação na CEC, o projeto seguiu para a Comissão de Constituição,
Justiça e de Cidadania (CCJC), sob relatoria do deputado Alexandre Cardoso (PSB/RJ).
O voto do relator, acompanhado dos presentes na sessão149, foi pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa. Porém, ele faz duas emendas aditivas ao projeto.
A emenda n. 1, de caráter de técnica legislativa, determina que ao final da nova redação
dada ao artigo 36 da LDB pelo projeto de lei seja acrescentada a sigla NR150. A emenda
n. 2 determina que o artigo 4º do projeto de lei seja suprimido151. No PL 1.641/2003, o
texto do artigo 4º corresponde a “revogam-se as disposições em contrário” 152.
148

Gastão Vieira (PMDB) – Presidente; Lobbe Neto (PSDB) – Vice-Presidente; Átila Lira (PSDB),
Bonifácio de Andrada (PSDB), Carlos Abicalil (PT), Celcita Pinheiro (PFL), César Bandeira (PFL),
Chico Alencar (PSOL), Costa Ferreira (PSC), Eduardo Seabra (PTB), Fátima Bezerra (PT), Gilmar
Machado (PT), Humberto Michiles (PL), Iara Bernardi (PT), João Matos (PMDB), Marinha Raupp
(PMDB), Neyde Aparecida (PT), Osvaldo Coelho (PFL), Paulo Lima (PMDB), Paulo Rubem Santiago
(PT) e Severiano Alves (PDT) – Titulares; Carlos Nader (PL), Colombo (PT), Deley (PSC), Dr. Francisco
Gonçalves (PPS), Eduardo Barbosa (PSDB), João Castelo (PSDB), Luiz Bittencourt (PMDB), Milton
Monti (PL), Murilo Zauith (PFL), Rafael Guerra (PSDB), Selma Schons (PT) e Thelma de Oliveira
(PSDB) – Suplentes. Compareceram também os Deputados Dr. Ribamar Alves (PT) e Lavoisier Maia
(PSB), como não membros. Deixaram de comparecer os Deputados Alice Portugal (PCdoB), Antônio
Carlos Biffi (PT), Ivan Valente (PSOL), Jonival Lucas Junior (PTB), Osvaldo Biolchi, Paulo Kobayashi
(PSDB), Professora Raquel Teixeira (PSDB) e Rogério Teófilo (PPS). O Deputado Clóvis Fecury (PFL)
justificou a sua ausência.
149
Maurício Rands (PT/PE) – Presidente, Vic Pires Franco (PFL/PA) e Nelson Trad (PMDB/MS)– VicePresidentes, Alceu Collares (PDT/RS), Alexandre Cardoso (PSB/RJ), Aloysio Nunes Ferreira
(PSDB/SP), Antonio Carlos Magalhães Netoc (PFL/PA), Antonio Cruz (PP/MS), Bosco Costa
(PSDB/SE), Carlos Rodrigues (PL/RJ), Dimas Ramalho (PPS/SP), Edmar Moreira (PFL/MG), Edna
Macedo (PTB/SP), Eliseu Padilha (PMDB/RS), Gonzaga Patriota (PSB/PE), Ildeu Araujo (PP/SP), Inaldo
Leitão (PL/PB), Jefferson Campos (PTB/SP), João Almeida (PSDB/BA), João Paulo Gomes da Silva
(PSB/MG), José Divino (PMDB/RJ), José Roberto Arruda (PFL/DF), Luiz Carlos Santos (PFL/SP), Luiz
Eduardo Greenhalgh (PT/SP), Marcelo Ortiz (PV/SP), Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS), Odair Cunha
(PT/MG), Odelmo Leão (PP/MG), Osmar Serraglio (PMDB/PR), Paes Landim (PTB/PI), Pastor
Amarildo (PSC/TO), Paulo Magalhães (PFL/BA), Reginaldo Germano (PP/BA), Roberto Magalhães
(PFL/PE), Rubens Otoni (PT/GO), Rubinelli (PT/SP), Sérgio Miranda (PDT/MG), Sigmaringa Seixas
(PT/DF), Takayama (PMDB/PR), Vicente Arruda (PSDB/CE), Vilmar Rocha (PFL/GO), André de Paula
(PFL/PE), Átila Lira (PSDB/PI), Celso Russomanno (PP/SP), Colbert Martins (PPS/BA), Fernando
Coruja (PPS/SC), Ivan Ranzolin (PFL/SC), José Pimentel (PT/CE), Léo Alcântara (PSDB/CE), Luiz
Couto (PT/PB), Neucimar Fraga (PL/ES), Neuton Lima (PTB/SP) e Sandra Rosado (PSB/RN).
150
A sigla NR significa nova redação.
151
Vide voto do relator no anexo U.
152
Segundo o site <www.jus.com.br>, em publicação do dia 04/06/2008, a expressão “revogam-se as
disposições em contrário” nas leis e demais atos normativos quer dizer que estipulações anteriores e
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Dada a apreciação conclusiva da matéria com duas emendas pela CCJC, o
deputado Carlos Abicalil (PT/MT), abre o recurso n. 139/2004153 recorrendo contra a
apreciação conclusiva154 da CCJC para o PL 1641/2003. Cinquenta e dois deputados155
assinam o documento, número necessário de deputados para a ação156. Das cinquenta e
duas assinaturas, trinte e três são do próprio PT. Ou seja, o partido se mobilizou para
que, em seu entendimento, o PL 1.641/2003 não fosse prejudicado.
As Comissões são tão importantes que é preciso que um deputado, ou grupo de
deputados, se organize para conseguir assinaturas de pelo menos cinquenta e um
deputados para pedir que o projeto vá a Plenário. Para a base governista, pode ser
trabalhoso, mas é possível. Porém, é muito mais difícil para a oposição ao governo ou
partidos da minoria conseguir esse tipo de realização.

3.4 Tentativa via Executivo

Em 2004, um ano após o início do governo Lula, da reunião com a Comissão de
Educação da Câmara dos Deputados, de terem sido recebidos pelo Ministro da
Educação, Cristóvão Buarque, e com o requerimento aberto pelo deputado Carlos
Abicalil (PT/MT), percebendo que a aprovação da lei estava demorando e que poderia
demorar ainda mais, os sindicatos SINSESP e FNSB resolvem tentar uma solução via
contrárias ao que dispõe a lei atual estão revogadas. Se não existir revogação expressa, o que não for
contrário à lei atual continuará valendo, aplicar-se-ão as duas leis.
153
Disponível
em:
<
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=8F167341A5DBB3CEDC5C
9C33014D2DFE.proposicoesWeb1?codteor=233287&filename=REC+139/2004+%3D%3E+PL+1641/20
03>. Acesso em: 17 set. 2014.
154
Das duas emendas feitas pelo deputado Alexandre Cardoso (PSB/RJ) ao projeto, a primeira é de
caráter de técnica legislativa. Logo, o problema visto pelo deputado Carlos Abicalil (PT/MT) esteve na
segunda emenda. Caso o recurso contra a apreciação conclusiva pela CCJC não fosse aberto, o projeto de
lei estaria aprovado sem ir à discussão em Plenário.
155
Angela Guadagnin (PT/SP), Antônio Carlos Biffi (PT/MS), Átila Lira (PSDB/PI), Bonifácio de
Andrada (PSDB/MG), Carlito Merss (PT/SC), Carlos Abicalil (PT/MT), César Bandeira (PFL/MA),
Chico Alencar (PT/RJ), Colbert Martins (PPS/BA), Ribamar Alves (PSB/MA), Eduardo Barbosa
(PSDB/MG), Fernando Ferro (PT/PE), Gastão Vieira (PMDB/MA), Geraldo Resende (PPS/MS), Gilmar
Machado (PT/MG), Henrique Afonso (PT/AC), Iriny Lopes (PT/ES), Ivan Valente (PT/SP), Jamil Murad
(PCdoB/SP), João Alfredo (PT/CE), João Caldas (PL/AL), João Grandão (PT/MS), João Magno
(PT/MG), João Matos (PMDB/SC), Jurandir Boia (PSB/AL), Leonardo Monteiro (PT/MG), Luci
Choinacki (PT/SC), Luciano Zica (PT/SP), Luiz Alberto (PT/BA), Luiz Couto (PT/PB), Luiz Sérgio
(PT/RJ), Luiza Erundina (PSB/SP), Marcondes Gadelha (PTB/PB), Mariângela Duarte (PT/SP), Mauro
Passos (PT/SC), Nazareno Fonteles (PT/PI), Neyde Aparecida (PT/GO), Orlando Desconsi (PT/RS),
Osvaldo Biolchi (PMDB/RS), Paulo Rocha (PT/PA), Paulo Rubem Santiago (PT/PE), Professor Luizinho
(PT/SP), Rafael Guerra (PSDB/MG), Reginaldo Lopes (PT/MG), Terezinha Fernandes (PT/MA),
Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM), Vicentinho (PT/SP), Virgilio Guimarães (PT/MG), Walter Pinheiro
(PT/BA), Zé Geraldo (PT/PA) e Zico Bronzeado (PT/AC).
156
Com base nos artigos 58 e 132 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
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Executivo. Enviaram ao MEC um documento escrito pelo professor Amaury Cesar de
Moraes157 (FE/USP), com proposta de alteração das Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (DCNEM), documento que impedia a obrigatoriedade da
Sociologia no ensino médio com a alegação de que ela era abordada dentro das outras
disciplinas da área de Humanas, notadamente a História e a Geografia.
Também em 2004, a Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico (SEMTEC) do
MEC, organizou o Fórum Curricular Nacional do Ensino Médio, convocando as
sociedades científicas cujos conhecimentos estivessem presentes no ensino médio para a
discussão do currículo dessa etapa de ensino. A Sociedade Brasileira de Sociologia
enviou primeiramente a representação da professora Heloísa Martins158, depois
substituída pelo professor Amaury Moraes (USP).
Logo no início desse processo, os coordenadores de equipe da Sociologia e da
Filosofia, professores Amaury Moraes e João Carlos Salles159, respectivamente, cobram
da líder do Fórum, professora Lúcia Lodi160, compromisso do MEC sobre a
obrigatoriedade das disciplinas Sociologia e Filosofia no currículo do ensino médio. Os
demais membros representantes das sociedades científicas presentes apoiaram.
Como consequência, foi necessária a elaboração de parecer sob responsabilidade
dos professores Amaury Moraes e João Carlos Salles a ser enviado pelo MEC ao CNE,
para que os conselheiros da Câmara de Educação Básica (CEB) avaliassem.
Do Fórum também saiu a demanda de elaboração de novo documento com
discussões atualizadas sobre o ensino médio, intitulado de Orientações Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM). Sendo assim, os professores Amaury
Moraes, Elisabeth Guimarães161 e Nelson Tomazi162 iniciaram as conversas sobre as
orientações para a Sociologia, como já relatado no capítulo 1 desse trabalho.

157

Professor de metodologia do ensino de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Tem
experiência na área de Sociologia, com ênfase em Ensino das Ciências Sociais no Brasil, atuando
principalmente nos seguintes temas: educação, ensino de sociologia, cinema, currículo e
sociologia. Informações contidas no Currículo Lattes do autor.
158
Atualmente é professora doutora aposentada do Departamento de Sociologia da Universidade de São
Paulo, assessora ad hoc da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e assessora ad
hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Participou como uma das diretoras na
gestão da SBS nos anos 2004 e 2005. Nos anos 2006 e 2007 ocupou o cargo de 2ª diretora e na gestão
2008-2009, foi vice-presidente da entidade. Informações contidas no Currículo Lattes da autora.
159
Professor de Filosofia da UFBA e, na época, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em
Filosofia (ANPOF) de 2002 a 2006.
160
Na época, a professora pertencia ao quadro do Departamento de Educação da UNESP.
161
Atualmente, é professora do mestrado em Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. É
professora associada IV e leciona no curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal
de Uberlândia (UFU). Tem atuado principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, ensino médio,

108

O documento elaborado pelo professor Amaury tem a intenção de refletir sobre
as DCNEM e propor uma interpretação da LDB/96 a respeito da presença obrigatória da
Sociologia. O professor divide a argumentação em duas partes: parte legal e parte
pedagógica. Na parte legal, a partir do que está escrito na LDB/96, o professor
argumenta que se nessa lei não está escrito que a Sociologia deve ser considerada uma
disciplina, também não está escrito que ela deve ser tratada de maneira “interdisciplinar
e contextualizada” como afirmam as DCNEM. Completa o argumento afirmando que o
texto da LDB não garante como obrigatórias a maioria das doze matérias que compõem
o ensino médio e, entretanto, a presença delas não é questionada.
Quanto à parte pedagógica exposta no parecer, o primeiro argumento é a
importância da Sociologia na formação da juventude. O autor começa abordando que há
um vínculo entre currículo escolar e formação do indivíduo. Afirma que essa formação
está fundada nas disciplinas, em seu caráter científico e cultural, e faz ligação entre as
disciplinas e as cinco finalidades do ensino médio: prosseguimento nos estudos;
preparação para a cidadania; preparação para o mundo do trabalho; aprimoramento
como pessoa humana; e compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos. Moraes (2005, p. 5) defende que há especificidade na formação
propiciada pela Sociologia à juventude. Afirma que na faixa etária do ensino médio,
geralmente entre 15 e 18 anos, após quase uma década ou mais de estudos163, é estranho
que os jovens “ainda fiquem sujeitos a aprender noções”. Ou que estejam expostos
apenas a informações164 para anotar no caderno, gravar e fazer uma prova, muitas vezes
para acesso a uma vaga universitária. Cita Antônio Candido quando diz que a
Sociologia é importante no ensino médio na tarefa de “humanizar o homem”.

ensino de sociologia. Coordena o Laboratório de Ensino de Sociologia na universidade. Informações
contidas no Currículo Lattes da autora.
162 Foi professor de Sociologia, Ciência Política e Metodologia e Técnica de Pesquisa na Universidade
Estadual de Londrina e na Universidade Federal do Paraná na graduação e pós-graduação. Atualmente é
professor aposentado dedicando-se a escrever e implementar ações que visem a efetiva implantação com
qualidade da sociologia no ensino médio. Tem experiência na área Sociologia, Metodologia e Técnicas de
Pesquisa, atuando principalmente nos seguintes temas: sociologia, ensino de sociologia, ensino médio,
ciências sociais e história. Informações contidas no Currículo Lattes do autor.
163
O ensino fundamental, etapa anterior ao ensino médio, possui 9 anos. Se o aluno tiver passado também
pela educação infantil (creche ou pré-escola), ele possivelmente, ao chegar ao ensino médio, já terá dez
anos ou mais de escolaridade.
164
Em entrevista publicada em 2014, Moraes afirma que História, Matemática e outras foram
transformadas em informações para serem usadas no vestibular. E que, diferente dessas funções, a
Sociologia é vista como uma disciplina formadora, tanto que há a expectativa sobre a disciplina, já
relatada nesse trabalho, de disciplina construtora da cidadania e da democracia. E afirma ainda, que, se
não houvesse esse reconhecimento formativo inclusive por seus opositores, se ela fosse uma disciplina
puramente formativa, não haveria tanto medo da disciplina na grade curricular.
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Moraes (2005, p. 7) defende que mudanças nos campos social e político pedem
por reflexões formativas no ensino médio:
Como se vê, as razões para que a Sociologia esteja presente no ensino médio
no Brasil não só se mantêm como têm-se reforçado. As estruturas sociais
estão ainda mais complexas, as relações de trabalho se atritam com as novas
tecnologias de produção, o mundo está cada vez mais “desencantado”, isto é,
cada vez mais racionalizado, administrado, dominado pelo conhecimento
científico e tecnológico. No campo político os avanços da democratização
têm sido simultâneos aos avanços das tecnologias de comunicação e
informação, tendendo a corromper-se esse regime político em novas formas
de populismos e manipulações. No campo social, o predomínio do discurso
econômico tem promovido uma “naturalização” das relações, reforçando aqui
o caráter ambíguo (e perverso) da racionalidade contemporânea. (Moraes,
2005, p. 7)

O argumento exposto na citação acima pode ser resumido na ideia central de que
a Sociologia é responsável pelas ferramentas para que os jovens tenham a capacidade de
análise, ferramentas que não são usadas de maneira neutra, e sim pensando nas
mudanças da sociedade com viés cidadão e democrático. Essa ideia central também
apareceu nos discursos da maioria dos senadores quando estes tiveram a oportunidade
de se pronunciar sobre a matéria nas três sessões em que o tema foi posto em debate no
Plenário do Senado, no ano 2001, como relatado no capítulo anterior.
O segundo argumento pedagógico diz respeito à composição das ciências
humanas no currículo do ensino médio. O autor cita que História e Geografia já
estiveram unificadas como uma única disciplina, “Estudos Sociais”, durante o governo
da ditadura militar. Foi um currículo com pequena presença das ciências humanas. E,
embora sem se aprofundar no assunto, Moraes (2005, p. 9) cita que a História e a
Geografia lembram a má experiência da unificação com os “Estudos Sociais”, “a fim de
impedir tentativas interdisciplinares que as reúnam novamente, mas também que as
obrigue a dividir espaço com Sociologia e Filosofia”. Conclui que é sabido que História
e Geografia possuem leituras epistemológicas, metodológicas e discursivas das Ciências
Sociais, o que não significa que elas apoiariam a presença da Sociologia no ensino
médio, por exemplo. Para duas disciplinas entrarem na grade curricular, algumas
disciplinas perderiam espaço, possivelmente as disciplinas já inclusas no “carimbo”
Ciências Humanas.
O terceiro argumento pedagógico diz respeito a diferenças observadas por
Amaury entre as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e os
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Ele argumenta que
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a inspiração dos PCNEM é claramente disciplinar e é diferente das DCNEM, com
vocação interdisciplinar. Expõe que os PCNEM explicam melhor o “espírito original”
da LDB, o que não acontece por acaso e sim pelo fato do documento ter começado a ser
elaborado em 1996, mesmo ano da publicação da LDB.
O quarto argumento é um questionamento de como poderão os estudantes, ao
fim do ensino médio, contar com os conhecimentos de Sociologia se não tiveram
contato com esses conhecimentos.
O quinto argumento é que o conhecimento de Sociologia dos professores das
demais disciplinas da grade curricular certamente não é suficiente para que a disciplina
seja abordada de maneira interdisciplinar.
Importante dizer que a construção da defesa da obrigatoriedade das disciplinas
Sociologia e Filosofia foi apoiada totalmente na importância da Sociologia no ensino
médio. Já os textos dos dois projetos de lei165 deram pouquíssima importância à
Sociologia. O PL 1641/03, como já dito nesse parágrafo, sequer citou a palavra
Sociologia em sua justificativa. A impressão que fica é que a construção de um único
projeto que justifique a presença das duas disciplinas é difícil, vistas as fragmentações
nessa construção.
No dia 24/11/2005, o Secretário de Educação Básica (MEC/SEB) encaminhou
para apreciação do Conselho Nacional de Educação/Câmara da Educação Básica
(CNE/CEB) o documento “Diretrizes Curriculares das disciplinas Sociologia e Filosofia
no Ensino Médio”, elaborado por Amaury Moraes e João Salles.
No Congresso Nacional, paralelamente ao recurso166 aberto pelo deputado
Carlos Abicalil (PT/MT), o deputado Ribamar Alves (PSB/MA), autor do PL
1.641/2003 abre o requerimento n. 3.938/2006 no dia 04 de maio de 2006 junto ao
Plenário da Câmara dos Deputados. Neste, ele pede o apensamento167 do PL
6.642/2006, de autoria do senador Álvaro Dias (PSDB/PR)168. O projeto de lei propõe
sobre matéria muito semelhante ao PL 1.641/2003, motivo pelo qual há o pedido de

165

Projeto de lei n. 3.178/1997 do deputado Padre Roque Zimmermman (PT/PR) e projeto de lei n.
1.641/2003 do deputado Ribamar Alves (PSB/MA). Os dois projetos propuseram a inclusão obrigatória
da Sociologia e da Filosofia no ensino médio.
166
O recurso foi aberto exigindo que o projeto, que recebeu parecer terminativo da Comissão de
Constituição, Justiça e de Cidadania, vá a Plenário.
167
Apensamento é o ato de colocar processo junto a outro, sem que forme parte integrante do mesmo,
obrigando a tramitarem juntos.
168
Disponível
em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=376513&filename=PL+6642/
2006>. Acesso em: 17 set. 2014.
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apensamento. O projeto propõe duas ações de modificação ao artigo 36 da LDB, que
trata da organização do ensino médio: 1) incluir, obrigatoriamente, o estudo de uma
língua estrangeira moderna, escolhida pela comunidade escolar; 2) estruturar o ensino
médio em áreas de conhecimento, entre as quais a de ciências humanas, que incluirá,
obrigatoriamente, o estudo da Filosofia e da Sociologia.
Porém, o requerimento de Ribamar Alves (PSB/MA) é negado pela Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados com a alegação de intempestividade.
Romano (2009, p. 85) esclarece que a demora entre 2004 e 2006, final do
primeiro mandato Lula, para que a situação do recurso aberto pelo deputado Carlos
Abicalil (PT/MT) se resolvesse e para que o projeto fosse, enfim, votado, foi dificultada
por diversas crises enfrentadas pelo governo Lula, que resultaram em Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPIs). Estas emperraram o andamento da pauta de
discussões da Câmara, do PL 1.641/2003 e de outros projetos de lei. Ele cita como
exemplo a demora na votação do projeto de continuidade ou término da CPMF169.
No dia 31/12/2006, termina a 52ª Legislatura, que aconteceu entre os anos 2003
e 2006, sendo arquivados todos os projetos que não foram votados até então.

3.5 Do voto do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica

O parecer de Amaury Moraes circulou internamente no MEC até que, em
novembro de 2005, o MEC resolve enviar a proposta ao Conselho Nacional de
Educação (CNE) para que esse pudesse apreciar e dar seu parecer. Com o final do ano,
o documento não foi discutido ainda em 2005, ficando a discussão para 2006.
Em fevereiro de 2006, o Conselho Nacional de Educação (CNE) realiza uma
audiência pública sobre o tema com a presença de representantes do Sindicato dos
Sociólogos do Estado de São Paulo (Sinsesp), do Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas (UBES), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Ensino (CONTEE), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE), Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL), Federação Nacional
dos Sociólogos do Brasil (FNSB). Dessa reunião, ficou deliberado que seria preparado
169 A Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos
de Natureza Financeira (CPMF), simplesmente chamada Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira, foi um tributo brasileiro. Sua esfera de aplicação foi federal e vigorou de 1997 a 2007. Era
uma contribuição ligada ao custeio da saúde pública, principalmente, e também da previdência social.
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parecer a ser divulgado em abril, o que não aconteceu, ficando para o mês de maio.
Com isso, houve outro problema: o mês de maio de 2006 estava marcado como mês da
eleição para novos membros da Câmara de Educação Básica, incluindo nova
presidência.
Aproveitando a posse de novos membros do CNE/CEB, e a presença do
Ministro da Educação, Fernando Haddad, o SINSESP e a FNSB se organizaram para a
posse da professora Clélia Brandão Alvarenga Craveiro170 como presidente do
CNE/CEB. Como escreve Romano (2009, p. 92), foram levantados novos documentos
de apoio ao parecer pelo CNE/CEB como moções, manifestos e cartas de apoio além da
presença de militantes de São Paulo171 com a contratação de um ônibus para a cerimônia
de posse.
Segundo Romano (2009, p. 93), nesse evento, os militantes entregaram aos
conselheiros do CNE/CEB um manifesto, parecido com o Manifesto de 2001, citado no
capítulo anterior, só que atualizado, com a assinatura de cerca de 350 entidades e
personalidades que apoiavam as mudanças no ensino médio. A ida à Brasília
possibilitou marcar nova audiência com o Ministro Fernando Haddad para junho, na
mesma data da reunião mensal da CEB, reunião que seria a primeira realizada sob a
nova presidência. Segundo o boletim do SINSESP relatando a reunião, cerca de 300
pessoas lotaram a sala de reunião pedindo a aprovação do parecer.
O manifesto em 2001 se chamava “Manifesto em Defesa da Sociologia e
Filosofia no Ensino Médio pela Aprovação do PLC 9/00”, e contava com quatro
argumentos baseados no ensino da Sociologia em contextos democráticos e na
importância de contar com a disciplina para a formação da juventude.

170

Possui graduação em Pedagogia: Orientação Educacional e Administração Escolar pela Universidade
Católica de Goiás, Especialista em Metodologia de Ensino pela Pontifícia, Mestrado interrompido em
Educação Escolar Brasileira da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Atualmente é
Diretora de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania – DPEDHUC, Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, Ministério da Educação – MEC
e também Professora Titular da PUC-Goiás. Ex-Presidente do CNE 2008 – 2010. Ex-Reitora da PUC
Goiás 1994-2000. Informações retiradas do Currículo Lattes, da base CNPq.
171
As duas principais fontes sobre os bastidores da pressão feita pelos grupos interessados na aprovação
da lei que obriga a Sociologia como disciplina obrigatória são de São Paulo. São elas: a dissertação de
mestrado de Fábio Geraldo Romano “A luta em defesa da Sociologia no Ensino Médio (1996-2007): um
estudo sobre a invenção das tradições”, defendida em 2009 na UNESP/Araraquara; e o artigo de Lejeune
Mato Grosso Xavier de Carvalho “A trajetória histórica da luta pela inclusão da disciplina de Sociologia
no ensino médio no Brasil”, publicado em 2004. Logo, a organização da pressão é mais retratada a partir
das iniciativas no estado. O que não significa que não houve participação dos outros estados nessa
pressão.
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Em 2006, o manifesto se chamava “Apoiamos Sociologia e Filosofia no Ensino
Médio para ampliarmos a cidadania no Brasil”172, trazendo já no nome o vínculo entre a
Sociologia e a cidadania. Fundamental dizer que esse argumento principal foi defendido
em documento exposto aos conselheiros do Conselho Nacional de Educação e foi a
partir dele também que diversas entidades assinaram em apoio. Os demais argumentos
levantados no documento de 2006 seguem a mesma linha da argumentação de 2001,
mas são ainda mais enfáticos na defesa de uma “firme contribuição para a
democratização do ensino no Brasil, para a conscientização de nossa juventude e para a
ampliação da nossa cidadania”. Há exagero quando o documento remonta que,
imediatamente antes de 1964, a Sociologia estava presente nas escolas em todo o país, o
que não é verdade173.
Entretanto, mesmo com toda a mobilização, não foi possível a discussão já que o
parecer havia sido apresentado pelos relatores no dia anterior à discussão e houve a
alegação de falta de tempo para uma leitura mais profunda. Com isso, o CNE/CEB
sinalizou que na reunião mensal de julho seria dada uma decisão final. No mesmo dia, o
Ministro da Educação, Fernando Haddad, recebeu representantes da campanha e
declarou novamente174 que o Ministério apoia a inclusão das duas disciplinas.
Na véspera da reunião mensal da Câmara de Educação Básica175 (CEB)176, em
que o tema seria abordado, Lejeune Carvalho percebe resistências da Câmara de
Educação Superior177 (CES)178 dentro do Conselho Nacional de Educação. Ele escreve
sobre o tema no Boletim do SINSESP do dia 07 de julho de 2006:
172

Vide anexo V.
A Sociologia teve seu período de maior presença institucionalizada no ensino médio, antes da lei n.
11.684/2008, entre 1925 e 1942.
174
Fernando Haddad já havia se pronunciado sobre a questão no dia da posse da nova Presidente do
CNE/CEB, professora Clélia Craveiro.
175
A escolha e nomeação dos conselheiros são feitas pelo Presidente da República, sendo que, pelo
menos a metade, obrigatoriamente, dentre os indicados em listas elaboradas especialmente para cada
Câmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil, relacionadas às áreas de atuação dos
respectivos colegiados. Para a Câmara de Educação Básica a consulta envolve, necessariamente,
indicações formuladas por entidades nacionais, públicas e particulares, que congreguem os docentes,
dirigentes de instituições de ensino e os Secretários de Educação dos Municípios, dos Estados e do
Distrito Federal.
176
Os doze conselheiros para o mandato de quatro anos no período 2003-2007 foram: Maria Beatriz
Luce, Luanna de Sousa Lacerda Silva, Clélia Brandão Alvarenga Craveiro, Adeum Hilário Sauer,
Antonio Ibañez Ruiz, Cesar Callegari, Francisco das Chagas Fernandes, Gersem José dos Santos Luciano,
Maria Izabel Azevedo Noronha, Murílio de Avellar Hingel, Regina Vinhaes Gracindo, e Wilson Roberto
de Mattos.
177
Assim como para a Câmara da Educação Básica, a escolha e nomeação dos conselheiros para a
Câmara de Educação Superior são feitas pelo Presidente da República, sendo que, pelo menos a metade,
obrigatoriamente, dentre os indicados em listas elaboradas especialmente para cada Câmara, mediante
consulta a entidades da sociedade civil, relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados. Além
173
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Por incrível que pareça, as forças neoliberais e privatistas, exigiram que o
assunto fosse debatido hoje pela manhã, no CP (?), que, teoricamente, é
superior à CEB. Foi um pedido de gente ligada ao ensino superior privado,
sob o argumento de que estamos indo “muito rápido” e que essa decisão da
CEB pode ter implicação nos cursos de formação de professores de
Sociologia e de Filosofia. Uma falácia. São contra mesmo, porque sabem que
vão perder amanhã e só tem maioria na CES (superior). Relatos que
obtivemos nos asseguram que isso em nada atrapalhará a nossa votação
amanhã e, pelo que pude conversar hoje com o secretário Chagas, do MEC,
vamos aprovar a nova resolução amanhã de forma amplamente favorável e o
governo segue firmemente a favor. (Boletim SINSESP, 7 jul. 2006)

O pedido de apreciação é acolhido pelo CNE/CEB e tem como relatores os
conselheiros Cesar Callegari179, Murílio de Avellar Hingel180 e Adeum Hilário
Sauder181. O primeiro é sociólogo e os dois últimos filósofos.
disso, para a Câmara de Educação Superior a consulta envolverá, necessariamente, indicações formuladas
por entidades nacionais, públicas e particulares, que congreguem os reitores de universidades, diretores de
instituições isoladas, os docentes, os estudantes e segmentos representativos da comunidade científica.
178
Compuseram a Câmara de Educação Superior entre os anos 2003-2006: Aristéa Silveira Silva,
Antônio Carlos Caruso Ronca, Aldo Vannucchi, Alex Bolonha Fiúza de Mello, Anaci Bispo Paim, Edson
de Oliveira Nunes, Hélgio Henrique Casses Trindade, Luiz Bevilacqua, Marília Ancona-Lopez, Milton
Linhares, Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, Ronaldo Mota.
179
Sociólogo. Secretário Municipal de Educação de São Paulo e Coordenador da Câmara Temática de
Educação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. Foi Secretário de
Educação Básica do Ministério da Educação, Membro e Presidente da Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação por dois mandatos, Diretor de Operações do Serviço Social da Indústria
– SESI (SP), Membro do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação, Secretário
Executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, Presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia
Aplicada – IBSA, Presidente do Conselho Administrativo da FINEP, Secretário Municipal de Educação
de Taboão da Serra, Coordenador do Escritório de Representação do Ministério da Ciência e Tecnologia
no Estado de São Paulo e Deputado Estadual por dois mandatos dedicados à causa da Educação. Foi
Diretor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Presidente da Fundação para o Desenvolvimento
da Educação – FDE, Secretário Adjunto da Secretaria Estadual da Cultura, Chefe de Gabinete da
Secretária de Estado da Educação e Diretor do CEPAM – Fundação Prefeito Faria Lima. Disponível em:
<www.cesarcallegari.com.br>.
180
Murílio de Avellar Hingel foi um professor e político brasileiro. Graduou-se em Geografia e História
pela Faculdade de Filosofia e Letras (FAFILE) da Universidade Federal de Juiz de Fora. Durante
a ditadura militar, Murílio exerceu a função de diretor da FAFILE e lutou pela volta do regime
democrático. Deu abrigo a vários líderes estudantis e de sindicatos que eram perseguidos pelos militares e
acabou preso. Foi ministro da Educação no governo Itamar Franco, de 1 de outubro de 1992 a 1 de
janeiro de 1995. Foi professor e diretor de várias instituições de ensino superior e de 1º e 2º graus.
Exerceu cargos técnicos e administrativos no município de Juiz de Fora e no estado de Minas Gerais,
sempre nas administrações do amigo Itamar Franco. Disponível em: <www.portal.mec.gov.br>;
<www.pt.wikipedia.org>.
181
Natural do Rio Grande do Sul, nascido em junho de 1952. Formou-se em Filosofia e posteriormente
em Direito, pós-graduado em Sociologia e Política, com mestrado em Sociologia feito na Alemanha.
Professor, foi pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC),
Coordenador de Pós-Graduação em Direito Público da FacSul. e presidente da União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, Membro do Conselho Nacional de Educação, foi
Secretário Municipal de Educação e Cultura do Município de Itabuna de 1993-1996 e 2001-2004.
Implantou a Escola Grapiúna na rede municipal de ensino em Itabuna, tido como projeto pioneiro na
Bahia que substituiu o ensino serial por ciclos e valorizou a educação de qualidade, inclusão social,
participação
democrática
e
valorização
da
cultura
regional.
Disponível
em:
<
http://www.educacaoemdestaque.com/sec58.html>. Acesso em: 18 ago. 2014.
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A partir da análise do documento elaborado pelo professor Amaury Moraes, os
três conselheiros apresentaram as reflexões emitidas sobre a presença obrigatória da
Sociologia no ensino médio.
Os conselheiros debatem o tema em duas frentes, parte legal e parte pedagógica,
assim como apresentado pelo parecer do professor Amaury. Sobre a parte legal,
apresentam que a LDB/96 expõe que os alunos ao final do ensino médio deverão
possuir “domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício
da cidadania”. Entretanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM) apresentam que os conhecimentos dessas disciplinas deverão ser assegurados
no formato interdisciplinar. Há, ainda, o parecer CNE/CEB n. 22/2003 que, ao tratar de
dúvidas sobre o currículo na educação básica pondera que “não há, dentro da legislação
pertinente, obrigatoriedade de oferecer Filosofia e Sociologia como disciplinas”.
É comentado que o documento produzido por Moraes (2005) defende que os
PCNEM, publicados depois das DCNEM, apresenta opção por estrutura disciplinar, ao
invés de interdisciplinar. Indaga também sobre a possibilidade real do aprendizado de
Filosofia e de Sociologia de maneira interdisciplinar. É sugerida uma alteração das
DCNEM no sentido de assegurar tratamento disciplinar à Sociologia.
Antes de passar a análise do mérito pedagógico, o parecer 38/2006182 apresenta
que houve uma reunião na Câmara de Educação Básica em 1º de fevereiro de 2006, já
apresentada neste capítulo, com cerca de representantes de 30 entidades com a pauta da
inclusão obrigatória da Sociologia. Apresenta também que existe preocupação com o
ensino da Sociologia, no momento dessa análise, correndo em tramitação também pelo
Legislativo, no formato de PL 1.641/2003.
Quando da análise do mérito, é reiterado o valor da Sociologia na qualidade da
formação humanística de jovens para que “sejam cidadãos éticos, críticos, sujeitos e
protagonistas”. Interessante que a Sociologia é apresentada como disciplina
fundamental para a juventude na etapa do ensino médio e, mais que isso, é apresentada
como disciplina formativa. Essa posição está em contraposição a disciplinas puramente
informativas, visto o pressuposto de que alunos, para se tornarem protagonistas e
sujeitos, devem ser formados.

182

Nomenclatura do parecer favorável dado pelos conselheiros Cesar Callegari, Murílio de Avellar
Hingel e Adeum Hilário Sauer sobre a inclusão obrigatória das disciplinas Filosofia e Sociologia no
currículo do ensino médio.
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Em seguida, a partir da LDB, defendem que os legisladores, ao afirmarem que
os conhecimentos de Sociologia são justificados como “necessários ao exercício da
cidadania”, deram à disciplina valor essencial enquanto finalidade do ensino médio.
Não foi entendido, pelos relatores, como algo incidental ou ocasional que a LDB esteja
escrita dessa maneira. Assim como também não é ocasional a decisão de cumprir ou não
esse objetivo.
Além disso, é citado que a Sociologia contribui, assim como os demais
componentes da educação básica, na formação do aluno como pessoa humana, no
desenvolvimento da formação ética, do pensamento crítico. Os mesmos componentes
devem também estar atentos à “difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos
direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática.”
O documento cita que, para além do planejamento da inclusão da Sociologia, é
importante considerar a realidade que a Sociologia já está presente nas salas de aula em
boa parte das escolas públicas estaduais no Brasil183. A partir dessa reflexão, o parecer
entende que há uma desigualdade no acesso aos conhecimentos de Sociologia no ensino
médio, principalmente entre redes particulares e públicas. Sobre essa desigualdade, a
Câmara de Educação Básica entende que deve se manifestar.
Levanta o argumento de que a maioria das escolas no Brasil mantém a
concepção curricular mais comum, estruturada em disciplinas. Poucas são as escolas
que adotam concepções mais flexíveis e inovadoras, como a ideia de propostas
interdisciplinares, prevista nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM).
Outro argumento levantado é que há casos previstos na educação básica de
conhecimentos cuja abordagem deve ser interdisciplinar ou transdisciplinar184. São os
casos da História e Cultura Afro-Brasileira185 e Educação Ambiental186, que serão
sempre tratadas de maneira transdisciplinar porque há disposição legal determinando
explicitamente esse modelo de abordagem. Ou seja, a Sociologia, no momento de
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O documento fala em 19 estados da Federação. No capítulo 1 deste trabalho, há o quadro – Retorno da
Sociologia ao ensino médio nos estados brasileiros, que comprova que, em 2006, a Sociologia estava
presente em 26 estados brasileiros, sendo a única exceção o estado da Paraíba.
184
O mais importante aqui não é a nomenclatura utilizada e sim o seu sentido.
185
Prevista no artigo 26-A da LDB.
186
Prevista na Lei n. 9.795/99.
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elaboração desse parecer, se encontra em uma situação à parte. É tratada de maneira
interdisciplinar sem haver disposição legal187 com essa determinação.
Dessa forma, os três conselheiros relatores votam que “no caso de escolas que
adotarem organização curricular estruturada por disciplinas, deverão ser incluídas as de
Filosofia e Sociologia”. O prazo para as modificações é de um ano a contar da
publicação do documento188. O voto é acompanhado com unanimidade pelos demais
conselheiros da Câmara de Educação Básica.
No dia 11 de julho de 2006, quatro dias depois do lançamento do parecer
38/2006, o Ministro da Educação Fernando Haddad assinou o documento.
Sobre a inclinação dos relatores do CNE, Romano (2009, p. 97) cita:
Isso também nos faz pensar como tal condição talvez tenha influenciado –
neste caso, positivamente – para a mudança da referida Resolução, mas
também sem cair o discurso ou argumento grosseiro dos “interesses
corporativistas” que muitas vezes nada explicam, pois outro dado relevante é
o fato de a maioria dos 12 integrantes da CEB serem indivíduos ligados aos
movimentos sociais (e populares) em defesa da escola pública, muito
diferente, por exemplo, dos integrantes da CES, geralmente ligados aos
interesses das instituições privadas de ensino superior que vem mantendo sua
hegemonia desde o início do primeiro mandato do governo de FHC e vem se
alastrando ainda hoje, como prova a abertura desenfreada e deficiente
fiscalização de cursos, faculdades e universidades. (Romano, 2009, p. 97)

O parecer 38/2006 se transformou na Resolução 04/2006189.
Foi importante que o Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação
Básica se posicionasse sobre a questão porque abriu precedente para que os Conselhos
Estaduais de Educação seguissem a deliberação190.
Provavelmente, foi uma surpresa para os representantes das entidades de classe –
SINSESP, FNS e SBS – que o MEC assinasse parecer elaborado pelo Conselho
Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) sobre a inclusão
obrigatória da Sociologia. A ideia da pressão ao poder Executivo era a produção de um
documento de peso para acelerar a aprovação de projeto de lei no Congresso Nacional,

187

A disposição legal que trata da Sociologia na educação básica, até então, é a LDB. As Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio propõem o tratamento interdisciplinar a todas as disciplinas,
não só para a Sociologia.
188
O parecer 38/2006 foi publicado no dia 14/08/2006.
189
Um parecer, de menor peso, é uma opinião técnica de órgão de consulta enquanto uma Resolução é a
forma pela qual um órgão delibera.
190
Mesmo com a posição do Conselho Nacional de Educação, os Conselhos Estaduais de Educação dos
estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul questionaram a Resolução. Enviaram consulta, que está no
anexo W, ao CNE/CEB.
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importante para que as disciplinas estivessem, em breve, previstas obrigatoriamente no
ensino médio.
Ao mesmo tempo em que o PL 1.641/2003 ainda não tinha completado todo o
trâmite necessário para ser aprovado como lei e continuava em trâmite na Câmara dos
Deputados, o CNE/CEB se pronunciava favorável à inclusão das disciplinas. Houve um
momento, entre os anos 2004 e 2006191, em que a discussão ocorreu simultaneamente
nesses dois espaços.
Os principais agentes – os sindicatos dos estados de São Paulo192 e Rio Grande
do Sul193 – contrários à aprovação da resolução do CNE/CEB, que previa a Sociologia
obrigatória no vestibular foram os sindicatos das escolas particulares. A “indústria” do
vestibular se viu atingida com a entrada de mais duas matérias no ensino médio. Os
Conselhos Estaduais de Educação dos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul
pediram vista da Resolução n. 4/2006 do CNE/CEB.
O professor Mauro Roese, da UFRGS, representando a universidade e a
Comissão de Ensino da SBS, enviou carta194 a Tom Dwyer, presidente da SBS à
época195, relatando audiência pública com representantes do Sindicato do Ensino
Privado do Rio Grande do Sul na sede do Conselho Estadual de Educação do estado.
Na carta, ele retrata a pressão imposta pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio
Grande do Sul (SINEPE/RS) e alerta que o sindicato poderá tomar outras atitudes. Os
representantes do SINEPE/RS questionaram a legitimidade do CNE/CEB de interferir
nos currículos escolares. Complementaram dizendo que o parecer CNE/CEB n.
38/2006, sob presidência do conselheiro César Callegari, fere o pacto federativo e a
autonomia das escolas em escolher as disciplinas que serão lecionadas. Por último,
defendem que a LDB/96 já se posicionou sobre a transversalidade da Sociologia.
Em defesa da presença da disciplina, o professor Mauro Roese afirma que o
CNE reconheceu que a Sociologia não vem sendo corretamente abordada sem
professores qualificados e sem uma presença disciplinar, já que a transversalidade, na
verdade, oculta a possibilidade real dos alunos terem contato com a disciplina.
Argumenta que a autonomia das escolas não pode se sobrepor à qualidade do ensino e
191

Ainda em 2006, o MEC publicou as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(OCNEM) documento que, pela primeira vez, defende a presença da Sociologia enquanto disciplina no
ensino médio.
192
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (SIEESP).
193
Sindicato do Ensino Privado – Rio Grande do Sul (SINEPE/RS).
194
Vide anexo X.
195
O professor Tom Dwyer, da UNICAMP, presidiu a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) nas
gestões 2006-2007 e 2008-2009.
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que os conselheiros do CNE estão lá para decidir sobre as dúvidas das diretrizes da
educação. Afirma ainda que há muita dúvida sobre como a Sociologia deve ser
implementada, logo, todo o processo é muito válido. E termina comentando sobre a
qualidade e a quantidade dos bacharéis e licenciados formados pela UFRGS, prontos
para assumir o magistério ou desenvolver pesquisas acadêmicas.
Esse comportamento contrário ao ensino de Sociologia nas escolas provocou
uma reação das entidades de sociólogos, sobretudo do Sindicato dos Sociólogos de São
Paulo (SINSESP) e da Federação Nacional de Sociólogos do Brasil (FNSB), que se
articularam novamente para ter aprovada, imediatamente, uma lei que obrigasse
definitivamente o ensino da Sociologia e resolvesse, de uma vez, as dúvidas sobre a
implementação obrigatória da disciplina.

3.6 2ª etapa da tentativa via Legislativo
A 53ª legislatura (2007-2010) contou com 636 deputados federais196. Contou
também com 81 senadores197. O Presidente da República reeleito foi Luís Inácio Lula da
Silva (PT).
Logo no início da 53ª Legislatura, no dia 13/02/2007, o deputado Ribamar Alves
(PSB/MA), reeleito, abre requerimento solicitando desarquivamento dos projetos de sua
autoria, dentre eles, o PL 1641/2003, projeto de lei sobre a obrigatoriedade
da Sociologia no ensino médio. O deputado recebe resposta negativa do Presidente da
Câmara dos Deputados, deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP), em relação ao
desarquivamento de algumas de suas proposições entre elas o PL 1641/2003. O motivo
é que a situação do projeto antes do fim da 52ª Legislatura envolvia o recurso do
deputado Carlos Abicalil (PT/SP) ao parecer terminativo do deputado Alexandre
Cardoso (PSB/RJ), aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania.
Para resolver a situação, o deputado Carlos Abicalil (PT/SP) apresenta
requerimento solicitando a retirada do recurso ao projeto, para que o PL 1.641/2003
pudesse ser, primeiramente, desarquivado e, futuramente, modificado. Entretanto, na
196

109 deputados do PMDB. 77 deputados do PSDB. 28 deputados do PDT. 33 deputados do PSB. 31
deputados do PTB. 14 deputados do PCdoB. 19 deputados do PSC. 9 deputados do PRB. 4 deputados do
PSOL. 18 deputados do PPS. 15 deputados do PV. 98 deputados do PT. 47 deputados do PP. 71
deputados do DEM. 4 deputados do PHS. 3 deputados do PMN. 1 deputado do PRTB. 55 deputados do
PR.
197
15 senadores do DEM. 19 senadores do PMDB. 14 senadores do PSDB. 5 senadores do PDT. 12
senadores do PT. 2 senadores do PSB. 4 senadores do PR. 7 senadores do PTB. 1 senador do PRB. 1
senador do PP. 1 senador do PC do B. 1 senador do PSOL.
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primeira tentativa, o requerimento é indeferido, dado o número de assinaturas
necessárias para retirar o recurso não ter sido alcançado. Na segunda tentativa, o
número de assinaturas198 necessário é obtido e, como resultado, o projeto volta à CCJC
para nova redação.
Enquanto o projeto é enviado novamente à CCJC e aguarda novo relator e
discussão, o deputado Angelo Vanhoni (PT/PR) propõe que o PL 1.641/2003, na
Câmara dos Deputados, seja apensado ao PL 6.642/2006, de autoria do senador Álvaro
Dias (PSDB/PR). Em 2006, como já dito, o deputado Ribamar Alves (PSB/MA) propôs
o movimento contrário, que o projeto em tramitação no Senado fosse apensado ao
projeto em tramitação na Câmara dos Deputados. Nessa tentativa de 2007, como na
tentativa de 2006, novamente o requerimento foi indeferido, e pelo mesmo motivo:
intempestividade. Dessa forma, corriam na Câmara e no Senado dois projetos
diferentes, mas com um dos dois aprovados, estaria garantido o objetivo da
obrigatoriedade da Sociologia no ensino médio.
Na CCJC, o projeto fica sob relatoria do deputado Fernando Coruja (PPS/SC),
que dá parecer favorável199 e que é aprovado pela Comissão no dia 18/12/2007. Desse
parecer enviado ao Senado, resulta o texto já muito parecido com a redação final da lei
n. 11.684/2008, que inclui obrigatoriamente a Sociologia no ensino médio:

Art. 1º O art. 36 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 36. .............................................................................
IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias
em todas as séries do Ensino Médio.
§ 1º ..................................................................................
III – (revogado).
.......................................... (NR)
Art. 2º Fica revogado o inciso III do § 1º do art. 36 da Lei n. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

No dia 10/01/2008, o projeto é remetido ao Senado Federal.

198

Assinaram a requisição 1.445/2007 os deputados: Carlos Abicalil (PT/MT), Ribamar Alves
(PSB/MA), Átila Lira (PSB/PI), Marcondes Gadelha (PSB/PB), Colbert Martins (PMDB/BA), Walter
Pinheiro (PT/BA), Paulo Rubem Santiago (PT/PE), Antônio Carlos Biffi (PT/MS), Fernando Ferro
(PT/PE), Paulo Rocha (PT/PA), Vicentinho (PT/SP), Henrique Fontana (PT/RS), Geraldo Resende
(PMDB/MS), Nazareno Fonteles (PT/PI), Gilmar Machado (PT/MG), Reginaldo Lopes (PT/MG), Luiz
Couto (PT/PB), Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM), Gastão Vieira (PMDB/MA), Carlito Merss (PT/SC),
Chico Alencar (PSOL/RJ), Henrique Afonso (PT/AC), Leonardo Monteiro (PT/MG), João Matos
(PMDB/SC), Eduardo Barbosa (PSDB/MG).
199
Vide anexo Y.
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3.7 Das sociedades científicas de Ciências Sociais

Moraes et al. (2010, p. 31) esclarecem que, enquanto a proposta tramitava no
Congresso Nacional, o debate sobre o ensino de Sociologia no ensino médio foi
ganhando espaço em sociedades científicas, como a Associação Nacional de Pós
Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS) e a Sociedade Brasileira de Sociologia
(SBS). Cita o 1º Seminário Nacional de Ensino de Sociologia realizado em 2007 na
USP, com apoio da SBS, e cita também a Comissão de Ensino de Sociologia no
Congresso da SBS, que organiza o GT Ensino de Sociologia. Houve, ainda, o 1º
Encontro Nacional sobre Ensino de Sociologia e de Filosofia, realizado em 2007, em
São Paulo, com a participação de cerca de 800 pessoas e organizado pelo Sindicado dos
Sociólogos do Estado de São Paulo (SINSESP) e pelo Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de São Paulo (APEOESP).
Dado o apoio institucional da SBS aos sindicados SINSESP e FNSB, foi
realizada pesquisa sobre o apoio da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação
em Ciências Sociais (ANPOCS), da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e da
Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP). O apoio institucional e material
dessas três instituições não foi citado em nenhum momento pelas fontes pesquisadas.
Logo, resolvi pesquisar sobre o acolhimento ao debate da Sociologia no ensino médio
dentro de suas reuniões anuais ou bianuais.
O 8º Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) ocorreu em
2012, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Essa edição do Encontro contou pela
primeira vez com a Área Temática 04 (AT04) – Ensino e Pesquisa em Ciência Política e
Relações Internacionais, cujas atividades eu acompanhei. A AT04 recebeu vinte e nove
trabalhos entre artigos e pôsteres. Quatro desses trabalhos foram relativos à Ciência
Política no ensino médio, sendo três apresentações de pôsteres e um trabalho
apresentado em sessão oral. É relevante que a Área Temática 04 da ABCP tenha
recebido e discutido trabalhos relacionados ao ensino médio. Entretanto, ainda há
diferença no tratamento entre essa recepção a reflexões no ensino médio em um espaço
claramente voltado ao ensino superior e o espaço aberto pela Sociedade Brasileira de
Sociologia (SBS) que dedica um grupo temático (GT) voltado para o ensino de
Sociologia na educação básica, com maior especificidade.
A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais
(ANPOCS) somente em seu 38º Encontro Anual, ocorrido em 2014, lançou edital para
122

Seção de Pós-Graduação (SPG) com o tema “Ciências Sociais e Educação: dilemas e
possibilidades na produção do conhecimento”. É a primeira vez que acontece essa SPG.
Na ANPOCS, o GT Educação e Sociedade é antigo e existe desde o 11º Encontro Anual
da ANPOCS, que ocorreu no ano 1987 em Águas de São Pedro, São Paulo. De 1987 até
2013, houve vinte e seis edições desse GT200.
No site da 29ª Reunião Brasileira de Antropologia, que ocorreu em agosto de
2014, estão disponíveis os Grupos de Trabalho (GTs) aprovados para a reunião, assim
como os trabalhos aprovados. Há o GT 12, chamado de Antropologia e Educação:
construindo diálogos na interface. A descrição do GT no site sequer cita ou faz menção
à presença da Sociologia no ensino médio ou uma possível abordagem da Antropologia
enquanto conteúdo presente nas escolas brasileiras. Dos vinte e um trabalhos aprovados
a serem apresentados, apenas um faz menção à Sociologia no ensino médio201.
Ou seja, assim como relatado no caso da ABCP, a Reunião da ABA parece
aberta a receber trabalhos em GT que se relacionem com pesquisa, docência ou
experiências em relação à presença da disciplina Sociologia no ensino médio, mas não é
um espaço “próprio” de discussão. Ao dizer espaço próprio aqui, não estou deixando de
considerar a riqueza da troca e da mistura de trabalhos situados no GT. O argumento é
que essa é uma reunião de pós-graduação. Para dar aula no ensino médio, o requisito
mínimo é a graduação e a maioria dos professores, possivelmente, não tenham mestrado
ou doutorado. Com isso, os professores da educação básica podem não entender o edital
da ABA, da ABCP, e da ANPOCS, como uma chamada para participação deles.
Colabora o fato de que, nos três casos, esses editais citam como público
interessado: pesquisadores, professores universitários e alunos da pós-graduação. Não
citam a participação de professores da educação básica. No atual momento, uma
formulação mais convidativa desses editais pode funcionar como um chamado à
participação desse novo público. Caso interessadas, essas associações ganhariam
riqueza com maiores e diferentes debates além de ganhar maior número de adeptos e
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Não pesquisei a fundo os trabalhos apresentados em cada uma dessas edições, mas, segundo
HANDFAS (2013) há poucos trabalhos de mestrado e doutorado na grande área de ensino de Sociologia
na educação básica. Com isso e com o alto grau de exigência de títulos para participação da ANPOCS, é
possível que a existência desse GT não reflita um espaço “próprio” para a discussão da Sociologia no
ensino médio.
201
O trabalho “Os descompassos entre a escola e a condição juvenil: desafios para as ciências sociais”,
cujos autores são Mary Alves Mendes e Evannoel de Barros Lima, busca estudar a juventude atual a
partir das experiências dos autores como estagiários do Programa Institucional de Bolsas de Apoio à
Docência (PIBID) em uma escola de ensino médio em Teresina/PI.
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acompanhantes não só das discussões ligadas ao ensino médio, mas possivelmente de
outras discussões dentro das áreas de Sociologia, Antropologia ou Ciência Política.
A Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) conta desde 2005 com o GT
Experiências de Ensino em Sociologia: Metodologia e Materiais Didáticos, que, a partir
de 2007 passou a se chamar GT Ensino de Sociologia. A SBS realiza reuniões a cada
dois anos de forma que até o ano 2014 já aconteceram cinco reuniões do GT.
Entretanto, o edital de inscrição exige, para participação, titulação mínima de
mestrando, o que condiciona a participação dos professores da educação básica. Afinal,
a grande maioria dos concursos para professor de sociologia na educação básica – com
exclusão das instituições federais de ensino – pedem apenas a licenciatura como prérequisito para concorrer à vaga. O GT em 2013 teve grande participação202.
No site da SBS203, há o apoio institucional à Sociologia no ensino médio com a
divulgação do IV Encontro Nacional sobre Ensino de Sociologia na Educação Básica204
(IV ENESEB205). Desde sua 1ª edição, em 2009, na cidade do Rio de Janeiro, o evento
vem sendo pensado para agregar pesquisadores e professores da educação básica. Os
dois eventos não ocorrem simultaneamente. Entretanto, ocorrem em datas muito
próximas206, na mesma localização. Dessa maneira, a SBS mantém o GT Ensino de
Sociologia e tenta, à sua maneira, agregar os professores da educação básica e/ou
pesquisadores nos dois eventos. Utilizar a página da SBS na divulgação desse evento e
na comunicação de informes de interesse da Sociologia no ensino médio demonstra uma
sinalização de acolhimento.
A SBS, representada por seu presidente à época, Tom Dwyer, enviou o
documento “Manifesto da Sociedade Brasileira de Sociologia à Secretaria de Educação

202

Foram realizadas quatro Sessões dentro do GT (Sessão 1: Conteúdos e metodologias de Sociologia
para a educação básica; Sessão 2: Formação de professores em Ciências Sociais: experiências, cursos e
programas; Sessão 3: Institucionalização da disciplina Escolar: história, condições e situação; Sessão 4:
Pesquisas, teorias, problematização da história / Escolas e percepções de diferentes agentes sobre a
inserção da Sociologia nas escolas) com a apresentação de um total de 44 trabalhos, um número
expressivo.
203
Disponível em: <www.sbs.sociologia.com.br/home/home.php>. Acesso em: 13 ago. 2014.
204
O próximo Encontro Nacional sobre o Ensino de Sociologia na Educação Básica será realizado em São
Leopoldo, Rio Grande do Sul, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) entre 17 e 19 de
julho de 2015.
205
O ENESEB se justifica porque a existência da Sociologia no ensino médio demonstra diversos
desafios, entre eles: manter um espaço de discussão aberto entre os professores das universidades,
professores da educação básica e os alunos das licenciaturas; discussão sobre o Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID); debater e ampliar a produção de pesquisa sobre a Sociologia no
âmbito escolar. Importante ressaltar que o edital de inscrição para apresentação de trabalhos não exige
titulação de pós-graduação.
206
Menos de uma semana depois de acabar o ENESEB, começa a SBS.
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de São Paulo”207 à Secretária de Educação do Estado de São Paulo, a também socióloga
professora Maria Helena Guimarães de Castro208. A ação da SBS deu-se para pressionar
a Secretaria sobre sua contestação à resolução do CNE/CEB que garantia a presença
obrigatória da Sociologia no ensino médio.
De início, o documento relata que a SBS contestou o fato do estado de São Paulo
não só deixar de ampliar a Sociologia na rede pública estadual como restringir a
disciplina nas escolas que a adotavam, indo na contramão nacional. Afirma que a SBS
desenvolve atividades para discutir, por exemplo, a formação de professores, de
programas e de materiais didáticos. Demonstra preocupação com a atuação dos
professores de Sociologia efetivos no ensino médio que lecionavam a disciplina até
então, assim como se preocupa com os alunos dos cursos de licenciatura em Ciências
Sociais no estado, que encontrarão dificuldades para atuar profissionalmente.
Argumenta que é papel da Sociedade Brasileira de Sociologia, e especialmente de sua
Comissão de Ensino, garantir que a Sociologia seja implementada com qualidade no
ensino médio no país. Por fim, emite opinião sobre o prejuízo dos alunos do ensino
médio com a ausência da disciplina:
“E, sobretudo, para os próprios alunos que deixam de receber a contribuição
que a Sociologia poderia lhes oferecer e sabemos que “quanto mais
demorarmos para colocar esse meio de discernimento ao alcance dos jovens,
mais se agravará o analfabetismo cultural que limita o alcance e empobrece
as outras disciplinas do ensino médio (José de Souza Martins). (Manifesto da
Sociedade Brasileira de Sociologia à Secretaria de Educação de São Paulo,
2008, p. 1-2)

A falta de interesse das sociedades científicas das Ciências Sociais pela
Sociologia no ensino médio, com exceção da SBS, é nítida e observável também por
outras situações. Entre elas, cabe citar que uma das funções da universidade é formar
professores para a educação básica, o que inclui a elaboração de livros209 e material
207

Vide anexo Z.
Possui graduação em Ciências Sociais – bacharelado e licenciatura pela Universidade Estadual de
Campinas (1980) e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (1987). Cursa
doutorado na Universidade de São Paulo. Atualmente é professora assistente da Universidade Estadual de
Campinas. No Governo do Estado de São Paulo atuou até abril de 2009 como Secretária de Educação,
onde foi também Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretária de Ciência, Tecnologia
e Desenvolvimento Econômico. Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Políticas
Públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: educação no Brasil, política social, avaliação,
políticas públicas e educação – estudos internacionais comparados. Texto retirado da base Currículo
Lattes do CNPq, no dia 03/09/2014.
209
Importante dizer que a Sociologia faz parte do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2012. O
Programa tem como objetivo selecionar, com qualidade, os livros didáticos que estarão à disposição da
escolha dos professores.
208
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didático. Essa elaboração de materiais só avançou com mais firmeza em 2008, com a
aprovação da lei que obriga a presença obrigatória da Sociologia. Além disso, a
formação continuada210 para os professores, incluindo linhas de pesquisa strictu senso
nos Programas de Pós-Graduação de cursos de mestrado e doutorado, ainda é muito
negligenciada e pensada como papel somente das Faculdades de Educação.
Da mesma maneira, está fora do escopo dessa pesquisa descobrir como se deu,
nacionalmente, o debate pelo retorno das disciplinas nos espaços institucionalizados das
Ciências Sociais e da Filosofia dentro das universidades. Como ex-aluno de graduação
em Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS/UFRJ), no
período 2004-2008, participei e tive contato com poucas palestras sobre o tema. Nas
cadeiras obrigatórias do curso, não ouvi, em momento algum, comentário a favor ou
contra a aprovação do projeto de lei. Era como se aquele debate estivesse muito longe
daquele espaço.

3.8 Tramitação do projeto no Senado Federal e Sanção Presidencial

O projeto de lei 1.641/2003, ao chegar ao Senado, ganha a nomenclatura Projeto
de Lei da Câmara (PLC) n. 4/2008.
Chega à Comissão de Educação (CE) e, no dia 20/02/2008, recebe como relator
o senador Valter Pereira (PMDB/MS).
O senador começa sua análise comentando que o projeto de lei n. 6.642/2006 foi
aprovado no Senado e enviado à Câmara dos Deputados. O projeto tratava de diversos
assuntos referentes a alterações propostas à LDB no mesmo projeto de lei. Entre elas,
propunha que Sociologia e Filosofia sejam disciplinas obrigatórias.
Na aprovação do parecer211, o senador Valter Pereira (PMDB/MS) justifica que
a Filosofia e a Sociologia já estão evidenciadas em documentos produzidos pelo
Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica e cita o documento de
1998, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), que estabelece
que os fundamentos do ensino médio se “assentam sob os conceitos da estética, política
210

É importante relatar a existência de Pós-Graduações latu senso específicas para professores atuantes
no ensino médio. Essa pesquisa não tem como objetivo traçar um levantamento atualizado do número de
cursos do país. Para citar dois exemplos, existe o Curso de Especialização em Saberes e Práticas da
Educação Básica (CESPEB) – Ensino de Sociologia, oferecido pela Faculdade de Educação da UFRJ. Há
também o Curso de Especialização em Ensino de História e Ciências Sociais oferecido pela Faculdade de
Educação da UFF.
211
Vide anexo AA.

126

e ética”, conceitos propícios das duas disciplinas e conceitos indissociáveis da etapa do
ensino médio.
Cita que o projeto, quando na Câmara dos Deputados, recebeu parecer
favorável nas duas Comissões em que passou, a Comissão de Educação e Cultura
(CEC) e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), e que no
Senado foi distribuído somente à Comissão de Educação (CE). Cita ainda que em
outubro de 2005, a Comissão de Educação (CE) do Senado aprovou em caráter
terminativo o projeto de lei do Senado n. 4, de 2005212, que trata da introdução
obrigatória da Sociologia213 e que, no momento, tramita na Câmara dos Deputados.
Em seguida, afirma que a Sociologia e a Filosofia foram excluídas dos currículos
pela ditadura militar e que, desde o fim desse período, se dá a luta pela reinserção das
disciplinas, luta guiada pelos professores e estudiosos das áreas, que compreendem seu
potencial. Comenta que em 1997 houve projeto de lei sobre a matéria que foi vetado
pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 2001. Cita que, no momento, em 2008,
a situação é completamente diferente já que as duas disciplinas estão presentes em
quinze214 estados brasileiros e, além disso, o Conselho Nacional de Educação/Câmara
de Educação Básica, em 2006, já havia se pronunciado sobre o assunto.
O parecer do senador Valter Pereira (PMDB/MS) na Comissão de Educação215 é
aprovado216 no dia 06/05/2008.
No dia 09/05/2008, o PLC n. 4 de 2008, ganha a condição de requerimento de
urgência n. 550, de 2008. Um grupo de dezenove senadores assinou o requerimento de
urgência217.
212

Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/3852.pdf>. Acesso em: 17 set.
2014.
213
O projeto prevê a obrigatoriedade da Sociologia, da Filosofia e da Psicologia no ensino médio.
214 A Sociologia, em 2008, está presente em todos os estados brasileiros, conforme levantamento feito
neste trabalho. O quadro geral – retorno da Sociologia ao ensino médio nos estados brasileiros, no
capítulo 1, mostra esse retorno.
215
Os senadores que faziam parte da Comissão de Educação do Senado da época eram Flávio Arns
(PSDB/RN), Augusto Botelho (PT/RR), Fátima Cleide (PT/RO), Paulo Paim (PT/RS), Ideli Salvatti
(PT/SC), Inácio Arruda (PCdoB/CE), Renato Casagrande (PSB/ES), João Ribeiro (PR/TO), Wellington
Salgado de Oliveira (PMDB/MG), Geovani Borges (PMDVB/AP), Mão Santa (PSC/PI), Valdir Raupp
(PMDB/RO), Paulo Duque (PMDB/RJ), Gerson Camata (PMDB/ES), Heráclito Fortes (DEM/PI),
Virginio de Carvalho (PSC/SE), Marco Maciel (DEM/PE), Raimundo Colombo (DEM/SC), Rosalba
Ciarlini (DEM/RN), Marconi Perillo (PSDB/GO), Marisa Serrano (PSDB/MS), Papaléo Paes
(PSDB/AP), Flexa Ribeiro (PSDB/PA), Sérgio Zambiasi (PTB/RS), Cristovam Buarque (PDT/DF).
216
Assinaram o parecer os senadores Cristovam Buarque (PDT/DF) – Presidente da Comissão, Flávio
Arns (PSDB/RN), Ideli Salvatti (PT/SC), Inácio Arruda (PCdoB/CE), Mão Santa (PSC/PI), Virginio de
Carvalho (PSC/CE), Marco Maciel (DEM/PE), Raimundo Colombo (DEM/SC), Marisa Serrano
(PSDB/MS), Papaléo Paes (PSDB/AP), Flexa Ribeiro (PSDB/PA), Sérgio Zambiasi (PTB/RS), Antônio
Carlos Valadares (PSB/CE), Leomar Quintanilha (PMDB/TO), Valter Pereira (PMDB/MS), Adelmir
Santana (DEM/DF), José Agripino (DEM/RN).
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O projeto de lei segue então para o Plenário do Senado. Na sessão no Plenário
do dia 10/05/2008218, a senadora Ideli Salvatti (PT/SC) pede a palavra ao presidente do
Senado, senador Garibaldi Alves Filho (PMDB/RN) para solicitar uma inversão219 de
pauta a favor do projeto n. 4 de 2008, projeto que prevê a obrigatoriedade da Sociologia
no ensino médio.
A senadora Ideli é ironizada pelo senador Romero Jucá (PMDB/RR) sobre a
possível concordância pela presidente na inversão de pauta. Romero foi líder de
governo no Senado indicado pelo presidente FHC e que, à época, encaminhou junto aos
senadores no Plenário, a pedido do governo, que o projeto de Sociologia fosse vetado.
Garibaldi Alves Filho (PMDB/RN) coloca em votação o requerimento de
urgência, que é aprovado220. Logo, passa imediatamente ao item extrapauta, o PLC n. 4
de 2008. É lido o parecer n. 398 de 2008221, elaborado pelo relator senador Valter
Pereira (PMDB/MS) na Comissão de Educação do Senado, recomendando a aprovação
total da proposição.
Em seguida à leitura, o presidente do Senado pede novamente a palavra. Afirma
que ao projeto poderá ser oferecida emenda, em turno único, até o fim da discussão da
matéria.
A senadora Ideli defende o projeto no Plenário com três argumentos. Primeiro,
ela afirma que a ditadura militar retirou as disciplinas do currículo e as substitui por
Educação Moral e Cívica. Em seguida, a defesa se dá pelo argumento de que as
disciplinas, no ensino médio, colaboram para a formação de uma visão humanista nas
novas gerações “para que se formem conceitos, caráter, moral”. O terceiro argumento é
que o projeto já tramita há onze anos no Congresso Nacional e já foi bem discutido
tanto que chegou até a etapa da sanção presidencial da outra vez.
217

Senadores Flávio Arns (PSDB/RN), Ideli Salvatti (PT/SC), Inácio Arruda (PCdoB/CE), Renato
Casagrande (PSB/ES), Mão Santa (PSC/PI), Virginio de Carvalho (PSC/CE), Raimundo Colombo
(DEM/SC), Marisa Serrano (PMDB/MS), Papaléo Paes (PSDB/AP), Flexa Ribeiro (PSDB/PA), Sérgio
Zambiasi (PTB/RS), Cristovam Buarque (PDT/DF), Antônio Carlos Valadares (PSB/SE), João Vicente
Claudino (PTB/PI), Leomar Quintanilha (PMDB/TO), Valter Pereira (PMDB/MS), Adelmir Santana
(DEM/DF), Gilberto Goellner (DEM/MT), José Agripino (DEM/RN).
218
Vide todo o debate entre as páginas 12.611 e 12.619 através do link:
<http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=416&seqPaginaInicial=143&seqPagin
aFinal=154>.
219
Existe uma ordem na apreciação das matérias, referente à Ordem do Dia, ao tipo de proposição, se a
discussão já está iniciada ou não, se a discussão será em turno único ou não. Para que o projeto de lei da
Sociologia obrigatória seja discutido logo no início da Sessão, é necessário o procedimento de pedido de
inversão de pauta.
220
Com isso, o projeto de lei da Sociologia obrigatória entra em pauta no dia seguinte à abertura do
requerimento de urgência e apenas quatro dias depois de sua aprovação na Comissão de Educação do
Senado.
221
Vide anexo AB.
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Ela comenta também que houve pressão por emenda ao projeto PLC n. 4 de
2008 para que fosse incluída a Psicologia também como disciplina obrigatória.
Entretanto, caso houvesse essa emenda, o projeto retornaria à Câmara, onde,
provavelmente, demoraria mais alguns anos para voltar. A senadora se comprometeu, na
ocasião, a apoiar o projeto de lei n. 4/2005, de origem no Senado, que prevê a
Psicologia como matéria do ensino médio.
Os argumentos levantados por ela possuem relação com os benefícios da
Sociologia no ensino médio para a juventude, e, com isso, na relação que a disciplina
tem com o projeto de nação, que é também um projeto de escola e de ensino médio. Que
a formação básica possua um viés reflexivo e de “moral”, mas de uma moral escolhida e
fornecida pelo Estado, moral republicana.
O Presidente Garibaldi Alves Filho anuncia que mais ninguém pediu a palavra e
que o projeto será posto em votação. Ele é aprovado222.
O Presidente em exercício, o Vice-Presidente da República José Alencar,
sanciona a proposta e a transforma na lei n. 11.684/2008 de 2 de junho de 2008.

3.9 Conclusões do Capítulo

O capítulo mostrou a trajetória do PL 1.641/2003, do deputado Ribamar Alves
(PSB/MA), que previa a inclusão obrigatória das disciplinas Sociologia e Filosofia no
ensino médio. A trajetória teve sucesso e em 2008 o projeto de lei se torna a lei n.
11.684/2008.
No decorrer da trajetória no Congresso Nacional, o Conselho Nacional de
Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) lançou a Resolução n. 4/2006, que
recomendava tratamento disciplinar às disciplinas Sociologia e Filosofia pelas
Secretarias Estaduais de Educação dos estados brasileiros.
Essas duas ações resultaram em exposições de ideias sobre a presença das duas
disciplinas no ensino médio. Defendi que as abordagens à presença das disciplinas são
compostas por diversos argumentos estruturados em cinco grandes eixos temáticos: 1disciplinas como instrumentos para formar o bom cidadão; 2- instrumentos para a
crítica; 3- instrumentos para a transformação social; 4- instrumentos para introdução ao
222

Não há lista de quem assinou porque quem apoiasse deveria permanecer sentado. Não houve
necessidade de votação nominal.
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mundo do trabalho; 5- papel da Sociologia e da Filosofia como disciplinas com
características específicas presentes no ensino médio.
O eixo temático das disciplinas como importantes para formar o bom cidadão é
defendido pelo texto do PL 1.641/2003, pelo “Manifesto Apoiamos Sociologia e
Filosofia no Ensino Médio para ampliarmos a cidadania no Brasil” e pelo documento
“Diretrizes Curriculares das disciplinas de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio” –
elaborado pelo professor Amaury Moraes, e pelo Parecer CNE/CEB n. 38/2006. O eixo
argumentativo das disciplinas como importantes para a formação de jovens críticos foi
levantado pelos mesmos documentos.
Só o Parecer CNE/CEB n. 38/2006 defende argumentos da presença das
disciplinas como

importantes

para a formação de jovens protagonistas

e

transformadores.
O eixo com maior número de argumentos foi o quinto citado, que reúne
argumentos sobre características específicas à presença das duas disciplinas no ensino
médio. Somente na argumentação desse eixo houve posição contrária à presença das
disciplinas pelo Parecer n. 22/2003 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação Básica (CNE/CEB). Contribuíram com argumentos positivos: o texto do PL
1,641/2003; o parecer do deputado César Bandeira (PFL/MA) na Comissão de
Educação da Câmara dos Deputados; o documento “Diretrizes Curriculares das
disciplinas de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio”, documento elaborado pelo
professor Amaury Moraes, especialista no tema, em defesa da Sociologia obrigatória no
ensino médio; o “Manifesto Apoiamos Sociologia e Filosofia no Ensino Médio para
ampliarmos a cidadania no Brasil”, manifesto assinado por cerca de 350 entidades e
personalidades que é estruturada a partir de quatro argumentos centrais, dentre eles a
invenção da tradição; e o Parecer CNE/CEB n. 38/2006, no qual o Conselho Nacional
de Educação/Câmara de Educação Básica, se posiciona favoravelmente à presença
obrigatória da Sociologia no ensino médio a partir de argumentos de especialistas sobre
a especificidade da importância da presença das disciplinas no ensino médio.
O documento “Diretrizes Curriculares das disciplinas de Sociologia e Filosofia
no Ensino Médio” e o Parecer CNE/CEB n. 38/2006 apontam a importância das
disciplinas para o preparo ao mundo do trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória da reintrodução da Sociologia no ensino médio foi apresentada no
trabalho a partir de um importante acúmulo de fenômenos locais: o retorno gradativo da
disciplina às salas de aula nos diferentes estados. De 1982 a 1995, os seguintes estados
implementaram a presença obrigatória da disciplina: São Paulo, Distrito Federal, Pará,
Acre, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Maranhão e
Amapá.
Em 1996, há o marco da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, lançada trinta e cinco anos após o lançamento da LDB de 1961. Da LDB/96
até o ano 2005, houve confusão no entendimento sobre se a Sociologia deveria ser
abordada de maneira disciplinar ou interdisciplinar/transdisciplinar, indeterminação
apontada, inclusive, nos discursos parlamentares favoráveis à aprovação dos projetos de
lei. Mesmo com a confusão em âmbito federal, de 1996 a 2005, a Sociologia fazia parte
da grade curricular dos estados Tocantins, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina,
Sergipe, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Alagoas, Espírito
Santo, Piauí, Roraima, Ceará e Rio Grande do Norte.
Em 2006, o parecer n. 38/2006 do Conselho Nacional de Educação/Conselho de
Educação Básica aprova a Sociologia obrigatória no ensino médio. As Orientações
Curriculares Nacionais do Ensino Médio são lançadas também nesse ano e defendem a
presença obrigatória da disciplina. Em 2007, o estado da Paraíba é o último estado a
aprovar a Sociologia no ensino médio. Antes da lei federal 11.684/2008, a Sociologia já
estava presente em todos os estados.
Com essa busca, foi levantada bibliografia que comprova a presença da
disciplina. Entre os documentos estiveram presentes artigos acadêmicos, leis estaduais,
pareceres de Conselhos Estaduais de Educação e editais de concursos públicos abertos
para professores de Sociologia.
O contexto político também influenciou na maior facilidade com que o PL
1641/2003, do deputado Ribamar Alves (PSB/MA), tramitou no Congresso Nacional
em relação ao PL 3.178/1997, do deputado Padre Roque Zimmermman (PT/PR). Entre
1997 e 2001, com a Presidência da República e o Congresso Nacional sob o comando
do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a tramitação encontrou
dificuldades e críticas que partiram do líder do governo no Senado, senador Romero
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Jucá (PSDB/RR), além da clara oposição do Ministro da Educação Paulo Renato. Já no
período 2003 e 2008, que envolveu dois governos do PT sob a presidência de Luís
Inácio Lula da Silva, o projeto teve apoio desde o início do Ministro da Educação
Cristóvão Buarque e de seu sucessor na pasta, o Ministro Fernando Haddad. O
Congresso Nacional teve composição majoritária do bloco governista do PT e seus
aliados. A tramitação demorou mais por conta de turbulências que o governo federal
enfrentou na época e por questões técnicas internas do Congresso Nacional do que por
oposição à matéria.
A análise do discurso dos parlamentares, dos não especialistas em Sociologia no
ensino médio, foi fundamental para demonstrar a expectativa que existe sobre a
disciplina Sociologia no ensino médio. Os parlamentares enxergam, na presença da
disciplina, a possibilidade de que os jovens tenham capacidade de análise e capacidade
crítica sobre a realidade em que estão inseridos, que possuam a capacidade de
transformar essa realidade, que a formação dos jovens seja no caminho de formar bons
cidadãos, que os jovens sejam bem acolhidos no mundo trabalho, e que a Sociologia
possui características específicas interessantes enquanto disciplina para a formação da
juventude. O discurso dos especialistas somente apareceu, de fato, durante a consulta ao
Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica para garantir a presença
obrigatória da Sociologia.
Os dois diferentes planos em que o discurso dos especialistas e o discurso dos
não especialistas aparecem também chama a atenção. Se houve pressão por meio de
duas vias – Poder Executivo e Poder Legislativo – para garantir a presença obrigatória
da Sociologia, é porque esteve em aberto qual desses dois Poderes pode realizar
mudanças no ensino médio brasileiro.
As entidades interessadas – Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo
(SINSESP), Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo
(APEOESP), Federação Nacional dos Sociólogos (FNS), Confederação Nacional das
Profissões Liberais (CNPL) e Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) – foram
importantes no apoio ao projeto. As entidades citadas colaboraram com argumentos
para o debate, na organização logística e material do lobby, e foram fundamentais em
reuniões presenciais com os parlamentares, por exemplo, a reunião com o deputado
Paulo Marinho (PFL/MA), em 2000, e a reunião com o senador José Fogaça
(PMDB/RS), em 2001. Importante citar também a iniciativa do Manifesto em Defesa da
Sociologia e Filosofia no Ensino Médio pela Aprovação do PLC 9/00, no ano 2001 e do
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Manifesto Apoiamos Sociologia e Filosofia no Ensino Médio para ampliarmos a
cidadania no Brasil, no ano 2006. Em 2001, o primeiro Manifesto foi citado em discurso
pelos senadores José Alencar (PMDB/MG) e Arlindo Porto (PTB/MG).
Mesmo com a mobilização do SINSESP, da FNS e da SBS, não é possível dizer
que a tramitação dos projetos de lei 3.178/1997 e 1.641/2003 contou com apoio
expressivo da comunidade profissional. Como já citado por Romano (2009, p. 66) e
Bonelli (1994, p. 5), as entidades de classe SINSESP e FNS contavam com número
pouco expressivo de membros se considerado o total de cientistas sociais. Sendo assim,
sem um movimento forte de base sustentando tal tramitação, a defesa da Sociologia
obrigatória correu mais com o discurso dos deputados clamando, entre outras coisas,
pela formação ética e moral do cidadão. As disciplinas seriam compensadoras dessa
ausência na formação dos jovens.
Entre os motivos para a grande expectativa sobre a Sociologia está a
proximidade de seus conteúdos abordados com assuntos da agenda democrática do país,
como a formação do jovem para a construção da cidadania e para o trabalho. A
disciplina é vista como fundamental na formação da juventude.
É importante perceber que a disciplina de fato estuda temas elencados como
importantes na formação dos jovens e, além disso, ocupa um espaço de formação no
ensino médio que já esteve sob função de outras disciplinas, tais como a Educação
Moral e Cívica (EMC) e Organização Social e Política Brasileira (OSPB), durante o
período da ditadura militar. A formação cidadã para os jovens na escola é pensada
dentro da organização escolar, e esta se dá por disciplinas. De acordo com os discursos
dos parlamentares nos dois momentos em que tramitaram projetos de lei sobre a matéria
no Congresso Nacional, à Sociologia cabe agora o papel moralizante que já esteve sob
tutela da EMC e da OSPB na ditadura militar. Interessante relatar que esse foi o
principal sentido no discurso que culminou com a aprovação da disciplina nas duas
Casas.
Com a lei aprovada, questões importantes como a formação de professores em
Sociologia, a base curricular da disciplina nos estados, os livros e os materiais didáticos
disponíveis, ganham maior destaque e importância e se apresentam como desafios a
serem debatidos e enfrentados.
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ANEXO A - Quadro 1 - Principais acontecimentos referentes à Sociologia no
ensino médio

Ano
1891-1925
1925

Documento
Primeiros discursos favoráveis.
Documentos sem efeito
Reforma Rocha-Vaz223

1936

Reforma Francisco Campos224

1941

Reforma Capanema225

1961

2006

Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional / 61226
Lei nº 5.692/71
Lei Federal nº 7.044/82
Resolução do Conselho Federal
de Educação nº 6
Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional / 96227
Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio
Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio
Parecer nº 4 do CNE/CEB

2008

Orientações Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio
Lei nº 11.864

1971
1982
1986
1996
1998
1999

Efeito
Sem efeito
Presença da disciplina
em todo o ensino
secundário
Presença da disciplina
em todo o ensino
secundário
Presença somente nos
cursos secundários
normais
Presença optativa
Presença optativa
Início do retorno
Reforço ao retorno
Dá espaço, mas não
garante
Dá espaço, mas não
garante
Dá espaço, mas não
garante
Torna as disciplinas
obrigatórias
nacionalmente
Recomenda o retorno da
Sociologia e Filosofia
Lei nacional que torna
obrigatória a presença

223

Decreto n. 16.782 A, de 13 de Janeiro de 1925.
Decreto n. 19.890 de 18 de abril de 1931.
225
Decreto-Lei n. 4.244, de 9 de abril de 1942.
226
Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961.
227
Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996.
224
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ANEXO B – Matriz Curricular Acre 1985

146

ANEXO C – Matriz Curricular Acre 1988
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ANEXO D – Matriz Curricular Acre 1999
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ANEXO E – Instrução Normativa nº 4/2004, SEE/AC/ Matriz Curricular Acre
2004
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ANEXO F – Diálogo com o Sindicato dos Sociólogos do Estado do Acre via chat do
Facebook entre os dias 14/03/14 e 25/03/14

Gustavo - Olá Sindicato dos Sociólogos do Acre, sou Gustavo Cravo, sociólogo do Rio
de Janeiro e professor do ensino médio público. Estou fazendo uma pesquisa pela UFF
(Universidade Federal Fluminense) sobre a presença da Sociologia nos estados desde a
década de 80.
O site da Secretaria Estadual de Educação do Acre, assim como o site do Conselho
Estadual de Educação de Acre, deram algumas informações, mas ainda faltam coisas.
Descobri que a Instrução normativa nº 04, de 13 de abril de 2004 da Secretaria de
Estado de Educação estabelece Diretrizes Administrativas e pedagógicas no âmbito das
escolas da rede estadual de ensino, e inclui a Filosofia e a Sociologia como disciplinas
com carga horária no Ensino Médio.
Mas não consegui através de pesquisas na internet descobrir se a Sociologia está
presente nos currículos do ensino médio do Acre antes de 2004. Você tem essa
informação? Sabe de alguma instrução normativa ou qualquer documento oficial nesse
sentido? Pode me dizer dos concursos públicos para professor de Sociologia do estado
do Acre que você lembre desde a década de 80?
Essas informações são muito importantes para eu para poder colaborar a contar a
história da disciplina. Muitíssimo obrigado desde já pela atenção.
Abraços, Gustavo
Sindicato - Não temos essa informação por 2 motivos: 1) o sindicato foi criado agora.
Ainda estamos em filiação e nos estruturando; 2) o sindicato do Acre é uma exceção
porque retornamos os licenciados e bacharéis coisa que a lei da profissão "proíbe ". A
lei dos sociólogos fala que sociólogo é apenas o bacharel.
Gustavo - Minhas dúvidas são difíceis às vezes de se resolver justamente porque a
presença da Sociologia já não é muito clara. A disciplina foi implementada nos estados
em época "pré-internet" e aí o Google não ajuda muito na fonte de informações.
Sindicato - Aqui ainda tem muito professor de História dando Sociologia e Artes. E até
Filosofia teve um concurso para professor ano passado (2013). E em 2006 que eu
lembre. Devido à lei dos sociólogos, a tendência deles é se filiarem no sindicato dos
professores.
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Gustavo - Os dados que tenho lançam a ideia de que no Acre a disciplina surge no
ensino médio em 2004 por meio de instrução normativa. Mas, para saber se ela está
antes de 2004, está difícil.
Sindicato - Eu acredito que não. Eu mesma só vi sociólogos na faculdade. Para você ter
uma ideia nós viemos a ter ensino médio em todos os municípios a partir de 2000. A
tendência dos meninos que podiam era migrar para as duas maiores cidades. Havia
isolamento por rodovia. Nosso clima é de seis meses de chuva e seis de sol. No sol tinha
estrada. Na chuva ficava isolado. Isso em 2000. Era muito precário. Antes de 80 não
tinha concurso aqui. Estamos enfrentando uma crise por isso. Pessoas foram contratadas
por processos seletivos e agora depois de 20 anos o Ministério Público da União
mandou demitir. Aqui e em Minas Gerais.
Gustavo – Nossa, que situação!
Sindicato - O curso de Ciências Sociais é de 1999 ou 1996. Não tenho certeza. Mas na
verdade não tinham pessoas formadas. E nosso curso na federal é bacharelado. A gente
até passava no concurso, mas a lei não deixava assumir. Daí, como os historiadores
eram licenciados eles tomaram o espaço. O mesmo aconteceu com os pedagogos,
pegaram o espaço dos filósofos. A primeira turma de filósofos licenciados formou ano
passado.
Gustavo – Interessante.
Sindicato - Vamos admitir que nem todo mundo sonha em vir morar no Acre não é?
Quando fundamos o sindicato ano passado, quatro turmas de licenciados de Sociologia
de uma particular vieram pedir para ajudá-los a conquistar o espaço deles de volta. Daí,
como eles têm bacharelado, nós teoricamente representamos eles também. No entanto,
nenhum deles se filiou com a gente ainda.
Gustavo - É uma decisão de vocês, é claro. Mas se houver a compreensão de que todos
trabalham, de maneira ampliada, com conhecimentos ligados às Ciências Sociais,
podem todos estar no mesmo sindicato. Essa "quebra" entre a licenciatura e o
bacharelado, como você já disse, não é de hoje. É uma questão a ser bem discutida.
Sindicato - O problema é que a lei da profissão não admite isso. Só o conselho de
classe pode mudar.
Gustavo - Nossa conversa me traz dados interessantes. Você me permite publicar essa
conversa em minha dissertação? A situação no Acre, certamente, se repete em outros
estados.
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Sindicato - Ok. E vamos fazer assim. Vou procurar para você uns dados que eu tenho
sobre a educação no Acre. Eu não me sinto na regência para falar pelos licenciados
porque não sou nem nunca estive em sala de aula. Falei como acreana para você
entender o nosso contexto. Além disso, tem a particularidade do nosso estado. Nós
éramos território até 1962 e mandados diretamente pela União. Não tínhamos
autonomia nem financeira nem administrativa. Depois disso o “filé” golpe militar.
Enfim só pudemos ter autonomia em 1986.

2º momento da conversa- Dia 25/3/2014

Sindicato - Olá Gustavo, conversei com o pessoal da Secretaria de Gestão. Os
concursos para sociólogos licenciados no estado foram em 2005, 2010 e 2013.
Gustavo - Te agradeço muito enquanto pesquisador. Tomara que minha pesquisa ajude
a divulgar esses dados do Acre.
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ANEXO G – Troca de e-mails com Profª Liza Aparecido – UFT

E-mail enviado em 01/04/2014:
“Prezada Profª Liza Aparecido,
Sou aluno do mestrado em Ciência Política na UFF (Universidade Federal
Fluminense) e pesquiso sobre a presença da Sociologia no Ensino Médio nos estados
brasileiros a partir da década de 80. Envio-te e-mail porque li no seu currículo lattes
que você trabalha com o Estágio Supervisionado na Licenciatura de Ciências Sociais da
UFT.
Através de pesquisa, descobri a lei estadual nº 2.139/2009, que dispõe sobre a
Educação Básica do estado do Tocantins, determina a inclusão das disciplinas Filosofia
e Sociologia. Entretanto, não tenho nenhuma outra informação sobre a presença da
disciplina em anos anteriores. Você poderia me ajudar? Sabe sobre a realização de
concursos públicos para professores de Sociologia e de Filosofia realizados em anos
anteriores (a 2009)? O site do Conselho Estadual de Educação de Tocantins não dá
acesso a Pareceres e Resoluções (só os cita, o link não acessa direito), de forma que eu
não consigo acesso ao texto das resoluções e pareceres que busco.
Muito obrigado desde já.
Atenciosamente,
Gustavo Cravo”

E-mail recebido em 02/04/2014:
“Prezado Gustavo,
Sou professora da UFT e coordenadora do PIBID de Sociologia, neste programa
fizemos uma pesquisa sobre a inserção da sociologia no Estado do Tocantins e esta
disciplina consta como obrigatória desde 1996. Estou realizando uma pesquisa sobre o
tema e irei para Palmas, em maio, para coleta de dados, pois aqui na cidade,
Tocantinópolis, não existem documentos; apenas a matriz curricular e entrevista que
realizamos com a coordenadora da área de Ciências Humanas. Caso possa ajudar, estou
à disposição.
Att.
Profª Liza Brasílio”

153

ANEXO H – Contato com Prof. Ronaldo Antônio Rodrigues dos Santos – UFAM

Mensagens trocadas pelo Facebook no dia 14/04/2014

Gustavo - Olá Ronaldo, Sou aluno do mestrado em Ciência Política da UFF e pesquiso
sobre o retorno da Sociologia aos estados brasileiros a partir da década de 80. Vi que
você participou de mesa na 3ª SBS-Norte sobre a Formação de Professores e por isso
faço contato. Pesquisando sobre o Amazonas, vi em um blog que a Sociologia esteve
presente no estado somente no 2º ano do ensino médio até 2007. Mas, não consigo
descobrir a partir de que ano a Sociologia esteve presente no currículo estadual.
Agradeço muito e desde já se você puder me ajudar. Muito obrigado. Abraços, Gustavo
Ronaldo – 1999

Gustavo - Obrigado
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ANEXO I – Troca de e-mails com Prof. Severino – UFCG

E-mail enviado por Gustavo no dia 19/04/14

Prezados Geovana e Severino (Xangai),

Sou Gustavo, aluno do mestrado em Ciência Política na UFF, e pesquiso sobre o
retorno da Sociologia no ensino médio aos estados brasileiros desde a década de 80. A
Profª Anita Handfas recomendou que eu entrasse em contato com vocês.
Sobre a Paraíba, li que foi um dos últimos estados a incluir as duas disciplinas na
grade horária curricular. Segundo o blog da Associação Profissional dos Cientistas
Sociais da Paraíba, blog Solidium (http://solidumapcspb.blogspot.com.br/), o Conselho
Estadual de Educação da Paraíba lançou Resolução Estadual nº 277/2007 estabelecendo
a obrigatoriedade das duas disciplinas.
Antes de 2007, não tenho nenhuma informação. Enviei e-mail ao Conselho
Estadual de Educação, mas não tive retorno. Vocês podem me ajudar com informação?
Possuem algum documento com vocês (matriz curricular, lei, etc) que comprove a
presença?

Muito obrigado! Atenciosamente,

Gustavo Cravo

E-mail enviado pelo Prof. Severino, da Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG)
GUSTAVO.

NA PARAÍBA, A SOCIOLOGIA SÓ PASSOU A SER IMPLAMENTADA
DEPOIS DA RESOLUÇÃO nº 277 e que é de 18 de outubro de 2007. Significa dizer,
como diz a própria resolução que a obrigatoriedade terá início em 2008. A Resolução
Estadual obedece ao Parecer 38 do

Conselho

Nacional

de

EDUCAÇÃO

(CNE), especificamente a sua Câmara de Ensino Básico (CEB) que é de 07 de julho de
2006 e Parecer 04 (também do CNE/CEB) que é de 16 de agosto de 2006 e que altera
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as Diretrizes curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DNCEM). Portanto, o CEE
da Paraíba somente mais de um ano depois destes Pareceres dos órgãos nacionais
superiores da educação básica é que vai se movimentar em cumprimento de tais
imperativos normativos e legais que dispõe sobre a obrigatoriedade de reinclusão da
Sociologia e da Filosofia no Ensino Médio. Veja que as escolas se obrigam pela
Resolução do CEE da PB a enviar aquele Conselho as alterações no Regimento escolar
e na matriz curricular feitas em função de tal inclusão.
No entanto, a disciplina foi incluída de forma gradativa: em 2008 nos primeiros
anos, em 2009 nos primeiros e segundos anos e 2010 nos três anos do Ensino Médio e
de forma precária quanto à falta de material didático (acesso ao livro didático), falta de
concurso público, edital para o 1º concurso para a Rede Estadual de Ensino em
novembro de 2008 e exames seletivos em janeiro de 2009. Problemas quanto à
interpretação da legislação e negação de posse para a maioria dos aprovados,
classificados e nomeados. Ver Carta de Campina Grande. Carga horária semanal de 45
minutos/aula por turma.
Até a data de 2008, quando inicia-se a Sociologia nos primeiros anos do Ensino
Médio, a Sociologia era ensinada apenas nos cursos de nível médio de Magistério
(Escolas Normais). Na Rede Estadual eram oferecidas as disciplinas Sociologia Geral
no 1º ano e Sociologia da Educação no 4° ano. A partir de 2007/2008 com a
mencionada Resolução 277 de 18 de outubro de 2007 os Curso de ensino médio
Magistério passaram a oferecer a Sociologia Gral nos 1ºs anos e a Sociologia da
Educação nos 3ºs anos. Também havia Sociologia nos cursos técnicos de nível médio,
ou Geral e/ou específicas.
Até então, meu Caro, a gente para realizar Estágio Supervisionado e as Práticas
de Ensino tínhamos que realizar nas escolas públicas com base em minicursos e outras
atividades apelando para os turnos de alternâncias com as turmas que poderiam fazer os
cursos ou capacitações. Os temas variavam e em geral eram selecionados em comum
acordo com as escolas.

Prof. Severino/Xangai
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ANEXO J- Projeto de Lei 2178/97 – Padre Roque Zimmerman
PROJETO DE LEI N 3.178, DE 1997
(Do Sr. Padre Roque)

Altera dispositivos do art. 36 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
(ÀS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; E
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É acrescentado o seguinte o inciso IV ao artigo 36 da
Lei nº 9394. de 20 de dezembro de 1996:
"Art. 36.................................................................
IV - Serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como
disciplinas obrigatórias."
........................................................................................”
Art. 2° É suprimido o inciso III do § 1° do art. 36 da Lei n°
9394, de 20 de dezembro de 1996.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão da Sociologia e da Filosofia no currículo do ensino médio representa
uma medida necessária para a consolidação da base humanista no que se refere aos
conhecimentos adquiridos pelo educando.
Dificilmente será bem sucedida a inclusão de temas referentes a estes campos
em outras disciplinas, com docentes que não tenham a formação plena e adequada para
o cumprimento dessa tarefa. Daí ser insatisfatório o texto da atual LDB. Nesse sentido,
ao defender a inclusão da Filosofia no currículo do ensino médio, diz o professor
Franklin Leopoldo e Silva:
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“Existe, portanto, um lado pelo qual a Filosofia ocupa na estrutura curricular
uma posição análoga a qualquer outra disciplina: há o que aprender, há o que
memorizar, há técnicas a serem dominadas, há, sobretudo, uma terminologia específica
a ser devidamente assimilada. Não devemos nos iludir com o adágio "não se aprende
filosofia", algo que pode levar a um comodismo ou a uma descaracterização da
disciplina. O que a Filosofia tem de diferente das outras disciplinas é que o ato de
ensina-la se confunde com a transmissão do estilo reflexivo, e o ensino da Filosofia
somente logrará algum êxito na medida em que tal estilo for efetivamente transmitido.
No entanto, isto ocorre de forma concomitante à assimilação dos conteúdos específicos,
da carga de informação que pode ser transmitida de variadas formas. O estilo reflexivo
não pode ser ensinado formal e diretamente, mas pode ser suficientemente ilustrado
quando o professor e os alunos refazem o percurso da interrogação filosófica e
identificam a maneira peculiar pela qual a Filosofia constrói suas questões e suas
respostas.
Ora, é desta maneira específica que a Filosofia realiza o trabalho de
articulação cultural. Pensar e repensar a cultura não se confunde com compatibilização
de métodos e sistematização de resultados; é uma atividade autônoma e de índole
crítica. Não devemos, portanto, entender que a Filosofia estará no currículo do Segundo
Grau em função das outras disciplinas, quase num papel de assessoria metodológica. No
entanto, seria grave infidelidade ao espírito filosófico entender que a Filosofia virá se
agregar ao currículo apenas para tornar-se mais uma parte de um todo desconexo ou
pelo menos com profundos problemas de integração e conexão. Neste sentido, não
representa pretensão dizer que a Filosofia não é apenas mais uma disciplina; ao dizê-lo
estaremos apenas reafirmando a natureza do estudo filosófico. A Filosofia tem uma
função de articulação do indivíduo enquanto personagem social se entendermos que o
autêntico processo de socialização requer a consciência e o reconhecimento da
identidade social e uma compreensão crítica da relação homem-mundo.”

As observações supra valem mutatis mutandis para a sociologia.
Face ao exposto, submetemos aos nobres pares o presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 28 de maio de 1997.
Deputado Padre Roque.
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ANEXO K - Tabela 1 – Resumo da tramitação do PL 3178/1997

A seguinte tabela mostra, resumidamente, a tramitação do projeto de lei
3.178/1997 de deputado Padre Roque Zimmermman (PT/PR), cuja matéria prevê
inclusão obrigatória da Filosofia e da Sociologia no ensino médio.

Data
28/05/1997
07/08/1997
04/09/1997
17/09/1997
04/12/1997
03/02/1998

Local

Evento

PLEN/CD228 Apresentação do projeto de lei 3.178/97
CECD229
PL230 chega à CECD
CECD
Parecer favorável do relator deputado João Thome
Mestrinho
CECD
Aprovação do parecer favorável na CECD
231
CCJC
Chegada do PL à CCJC. O relator é o dep. Coriolano Sales
Parecer favorável com substitutivo
CCJC
Abertura de prazo de cinco sessões de emenda ao
substitutivo

14/04/1998

CCJC

02/02/1999

MESA232

24/02/1999

MESA

Desarquivamento do projeto

20/04/1999

CCJC

22/04/1999

CCJC

Chegada novamente do projeto à CCJC. O relator é o dep.
Waldir Pires
Prazo de cinco sessões para apresentar emenda

17/08/1999

CCJC

22/09/1999

CCJC

05/10/1999

PTCOM233

Leitura dos pareceres da CCJC e da CECD

14/10/1999

MESA

Prazo de cinco dias para apresentar recurso

20/10/1999

MESA

03/02/2000

MESA

Recurso do deputado Paulo Marinho e outros solicitando
que o projeto seja apreciado pelo Plenário
Arquivamento do recurso após retirada das assinaturas

29/03/2000

MESA

14/04/2000

MESA

Aprovação da redação final dada pelo relator da CCJC
deputado Waldir Pires
Remessa ao Senado Federal como PLC234 9/00

17/04/2000

PLEN

Leitura do projeto e encaminhamento à CCJ

Arquivamento do projeto

Parecer favorável do deputado com substitutivo. Aberto
prazo de cinco sessões para emenda ao substitutivo
Aprovação unânime do parecer do relator

228

Plenário da Câmara dos Deputados.
Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados.
230
Projeto de Lei.
231
Comissão de Constituição, de Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados.
232
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
233
Poder Conclusivo nas Comissões.
234
Projeto de Lei Complementar.
229
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19/04/2000

CCJ235

O senador José Fogaça é designado como relator

19/12/2000

CE236

Encaminhando do projeto à Comissão de Educação

23/03/2001

CE

Escolhido o senador Álvaro Dias como relator

17/04/2001

CE

Parecer favorável do senador Álvaro Dias ao projeto

17/04/2001

CE

02/05/2001

CE

03/05/2001

CE

Professor Antônio Joaquim Severino, em nome da Anped237,
envia abaixo-assinado que foi anexado ao projeto de lei
Aprovação do parecer favorável de autoria do senador
Álvaro Dias pela Comissão de Educação
Encaminhando do projeto à SSCLSF238

04/05/2001

PLEN/SF239

Chegada do projeto ao Plenário

09/05/2001

PLEN/SF

11/05/200117/05/2001
18/05/2001

PLEN/SF

Leitura do parecer favorável do Relator Senador Álvaro
Dias.
A matéria fica perante a Mesa durante cinco dias úteis, para
recebimento de emendas
Aguardo de emendas

01/06/2001

SSCLSF240

13/06/2001

PLEN/SF

28/08/2001

PLEN/SF

18/09/2001

PLEN/SF

20/09/2001

SSEXP241

08/10/2001

SSEXP

05/12/2001

CN242

20/05/2004

CN

26/05/2004

Senado

26/05/2004

CN

PLEN/SF

A Presidência da Mesa anuncia que foi encerrado o prazo
sem apresentação das emendas e que o projeto será
encaminhado à Ordem do Dia oportunamente
Inclusão em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária
em 13/06/2001
Em Plenário, dez senadores usam da palavra na discussão do
projeto e dois senadores pedem o adiamento da discussão,
sendo atendido o adiamento para 28/08/2001
Em Plenário, nove senadores usam da palavra e um senador
pede o adiamento da discussão, sendo atendido o adiamento
para 18/09/01
Em Plenária, doze senadores usam a palavra e, então, o
projeto é colocado em votação. A Votação é favorável
Ofício enviado para Sanção Presidencial
Ofício recebido da Presidência da República comunicando o
veto total
Leitura e publicação da mensagem presidencial
Discussão em turno único do veto presidencial ao projeto
Leitura da ata de apuração do veto com a votação
Mantido o veto presidencial

235

Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania do Senado Federal.
Comissão de Educação do Senado Federal.
237
Associação Nacional em Pesquisa e Pós-Graduação em Educação.
238
Subseção de Coordenação Legislativa do Senado.
239
Plenário do Senado Federal.
240
Subseção de Coordenação Legislativa do Senado.
241
Subsecretaria de Expediente.
242
Congresso Nacional.
236
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Fonte: <http://www.senado.gov.br/>; <http://www2.camara.leg.br/>.

ANEXO L – Voto do relator deputado João Thomé Mestrinho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

I·RELATÓRIO

O projeto de lei em tela, de autoria do ilustre Deputado Padre Roque objetiva incluir a
Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias no currículo escolar do ensino
médio. Para tanto, propõe modificações na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº 9.394/96).

Este projeto foi distribuído às Comissões de Educação, Cultura e Desporto (CECD) e de
Constituição e Justiça e de Redação (CCRJ), conforme estabelecem os artigos 24, inciso
II e 50 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

A esta Comissão cabe a análise do mérito educativo do referido projeto de lei. Cabe-nos
agora por designação do Presidente da CECD a elaboração do respectivo parecer. No
prazo regimental não foram apresentadas emendas.

É o Relatório.

II - VOTO DO RELATOR

A par das diferentes posições politico-ideológicas, é fato incontestável que a escola
deve se constituir em instância social de valorização e promoção da formação da
cidadania de nossos adolescentes e jovens. Como sabemos, um dos objetivos
fundamentais da educação, como direito de todos e dever do Estado e da família,
consiste na preparação para o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho e o
pleno desenvolvimento do educando, conforme estabelecem o art. 205 de nossa
Constituição e o art. 2° da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/96).
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A instituição escolar como mediadora formal na aquisição do conhecimento
historicamente produzido ao longo de gerações deve se constituir no locus privilegiado
para que os alunos aprendam os conteúdos básicos, além de prover o conhecimento
mínimo de como funciona a vida político-social de seu país, bem como o
desenvolvimento de valores éticos e morais. A aprendizagem desses conhecimentos e a
aquisição de atitudes e valores se dão, prioritariamente, pelo ensino das Humanidades
no qual se incluem as disciplinas de Filosofia e Sociologia.

A Lei n° 9.394/96 estabelece no seu art. 22 que uma das finalidades da educação básica
é desenvolver o educando. Assegurando-lhe a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania. Mais adiante, consagra, em seu art. 27, que os conteúdos
curriculares da educação básica deverão observar, entre outras diretrizes, "a difusão de
valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de
respeito ao bem comum e à ordem democrática".

Mais especificamente em relação ao ensino médio, como etapa final da educação básica,
a legislação em referência prevê que uma de suas finalidades consiste "no
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico" (art. 35: inciso III).
No entanto, consideramos que a LDB não deixou explícito o desejo da comunidade
educacional brasileira de ver o retomo das disciplinas de Filosofia e Sociologia como
componentes curriculares obrigatórios no ensino médio conforme previsto no Projeto de
Lei n° 1.258-C/88. Concordamos com o autor da proposição de que o atual texto da
LDB é insatisfatório, pois fala vagamente em "domínio dos conhecimentos de Filosofia
e de Sociologia..." (art. 36, § 1°. inciso III).

Neste sentido é que a presente proposição vem corrigir essa distorção ao acrescentar o
inciso IV no artigo 36 da referida lei tornando Filosofia e Sociologia disciplinas
obrigatórias no currículo do ensino médio. Uma análise mais acurada da história
educacional em nosso país permite-nos compreender o porquê da importância do
retomo do ensino dessas disciplinas na escola.

Em decorrência da instauração do regime militar de 1964, houve a supressão das
liberdades democráticas e as instruções escolares, de diferentes níveis, viram-se
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amordaçadas com a nova legislação educacional: leis nº 5.040/68 e nº 5.692/71, que
suprimiu do currículo escolar o ensino de Filosofia e Sociologia, substituindo-as pela
inclusão de Educação Moral e Física, no 1º grau, Organização Social e Política do
Brasil, no 2º grau, e Estudos de Problemas Brasileiros, no ensino superior. Instaurou-se,
também, o ensino de Estudos Sociais em substituição às disciplinas de História e
Geografia e criaram-se os cursos superiores de licenciatura curta. O objetivo de tudo
isso era impedir o desenvolvimento de uma consciência crítica e reflexiva por parte dos
alunos e silenciar os professores, cientistas sociais e filósofos com a finalidade de se
garantir a obediência passiva dos cidadãos ao novo regime.

No processo de abertura da ditadura militar, vários intelectuais e educadores colocaramse favoravelmente ao retomo das disciplinas de Ciências Humanas ao currículo escolar,
sobretudo o ensino da Filosofia e da Sociologia. Assistimos, também, a luta pelo fim
dos Estudos Sociais e instauração do ensino de História e Geografia na escola básica.

É chegado pois o momento de valorização do ensino das Humanidades no currículo do
ensino médio. Qualquer que seja a futura opção do aluno em sua vida profissional, o
certo é que o educando como pessoa e cidadão necessita do ensino da Filosofia e da
Sociologia para o desenvolvimento de uma consciência cidadã para sua melhor inserção
crítica seja no mundo do trabalho, seja na sociedade como um todo.

Concordamos com o professor e filósofo Franklin Leopoldo e Silva citado na
justificação do projeto que:

"A Filosofia tem uma função de articulação do indivíduo
enquanto personagem social se entendermos que o autêntico
processo

de

socialização

requer

a

consciência

e

o

reconhecimento da identidade social e uma compreensão
criticam da relação homem-mundo."

Face ao exposto emitimos parecer favorável ao PL nº 3.178 de 1997.

Sala da Comissão. Em 14 de setembro de 1997.
Deputado João Thomé Méstrinho
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ANEXO M – Parecer do deputado Waldir Pires
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD05OUT1999.pdf#page=72

Diário da Câmara dos Deputados. Terça-feira, 5 de outubro de 1999. P.46.792

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.178-A/97

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
alterado pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 23/04/99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto de lei.

Sala da Comissão, em 29 de abril de 1999.
SERGIO SAMPAIO CONTRElRAS DE ALMEIDA
Secretário

I – Relatório

O projeto de lei que estamos a examinar da iniciativa do ilustre deputado Padre Roque
visa a incluir o estudo da Filosofia e da Sociologia como disciplinas obrigatórias no
currículo escolar do ensino médio. Com esse propósito, pretende as modificações que o
projeto adota no corpo da Lei 9.394 de 1996 que é a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
O projeto foi inicialmente distribuído à Comissão de Educação, Cultura e Desportos
(CEDC) nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (arts, 24. inciso lI.
Art. 32, inciso VIL e art. 50) e nela recebeu parecer favorável de mento, seguramente
fundamentado do seu relator. Afinal foi aprovado, por grande maioria na sessão de 17
de setembro de 1999.
164

Em seguida veio a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR) na
obediência da regra regimental do art. 32. inciso III.
Aqui, o projeto recebeu parecer favorável, com proposição de substitutivo do seu relator
que cuidara de ajustá-lo à técnica legislativa e à redação adequada.
O projeto não foi apreciado na legislatura passada por esta Comissão.
Desarquivado a pedido do autor nesta legislatura e por despacho de deferimento do
Presidente da Casa como ainda após ter decorrido e esgotado o prazo regimental de
apresentação de emendas, o projeto chegou às minhas mãos para nossa apreciação.
É o relatório.

II -Voto do Relator

Não há obstáculo de natureza constitucional e jurídica à tramitação livre do projeto.
Insere-se na órbita da competência legislativa da União e a origem de sua iniciativa está
agasalhada pela norma do art. 61 da Constituição Federal. Adoto, no processo o
substitutivo proposto pelo relator na legislatura anterior, que me parece de boa técnica
legislativa.
Quero simplesmente louvar a iniciativa do projeto nestes tempos que vivemos. Como
deixar de dotar a formação da nossa juventude, na sua educação média básica das
noções de filosofia e de sociologia?
Neste mundo - que se globaliza - à velocidade vertiginosa, como decorrência do
extraordinário desenvolvimento da ciência e da tecnologia de um lado, e do outro lado a
precariedade da evolução das relações sociais, não sei se liga o retardamento e·inaptidão
das estruturas sociais vigentes, que não acompanharam para o bem estar das pessoas e
famílias, o poder que o ser humano já exercita sobre o universo físico contemporâneo é absolutamente indispensável aos jovens a noção de Filosofia e de Sociologia.
Para que não se percam na desesperança. Para que guardem sua autoestima tão essencial
às vitórias e a1egrias no embate da vida e compreendam a importância do conflito das
ideias e dos fatos sociais dentro dos quais naturalmente hão de viver.
Noções introdutórias e básicas de Filosofia e de Sociologia que os habilitem a
racionalidade simples do pensamento e da atividade humana. Que lhes dêem a
indicação, o suporte para a compreensão do sentido e legitimidade dos fatos sociais, da
ciência, da ética, da política. Que os tornem aptos, no alvorecer da vida, a compreender
dificuldades e êxitos, injustiças e privilégios: e conquistas a realizar, alimentando a
própria confiança intima pela reflexão em tomo dos seus deveres e direitos na sociedade
humana. Saberem e poderem interpretar, livremente segundo a tendência do pensamento
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de cada um e refletir sobre a potencialidade inédita do nosso tempo, de nossa
civilização, no desafio para assegurar a todos os homens e mulheres os valores da
cidadania e a beleza da comunidade social verdadeiramente integrada de cidadãs e de
cidadãos.
Assim voto e louvo esse projeto, por sua constitucionalidade, sua juridicidade, sua
técnica legislativa e seu significado humanista para a juventude.

Sala das Comissões. 10 de agosto de 1999.
WALDIR PIRES

SUBSTITUTIVO DO RELATOR DO PROJETO DE LEI Nº 3178 DE 1997
Acrescenta inciso IV e revoga o inciso III do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É acrescentado o inciso IV ao art. 36 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de
1996, com a seguinte redação:
"Art. 36 ..........................................................................................
IV - São incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias.”

Art. 2º É revogado inciso III do § I° do art. 36 da Lei nº 9394 de 20 de dezembro de
1996.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 1999.
Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
Presidente

PARECER REFORMULADO:
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Atendendo à sugestão do ilustre Deputado Antônio Carlos Biscaia decidi suprimir o
artigo 4° do texto do substitutivo por mim apresentado, para adequa-lo à Lei
Complementar nº 95/98 que veda a adoção de cláusula de revogação genérica.
Sala da Comissão, em 22 de setembro de 1999.

DEPUTADO WALDIR PIRES

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
Acrescenta inciso IV e revoga o inciso III do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É acrescentado o inciso IV ao art. 36 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de
1996, com a seguinte redação:
"Art. 36 ..........................................................................................
IV - São incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias.”

Art. 2º É revogado inciso III do § I° do art. 36 da Lei nº 9394 de 20 de dezembro de
1996.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 1999.
Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
Presidente
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ANEXO N – Parecer do senador Álvaro Dias CE/SF
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ANEXO O – Manifesto em Defesa da Sociologia e Filosofia no Ensino Médio pela
Aprovação do PLC 9/00

Manifesto em Defesa da Sociologia e Filosofia no Ensino Médio pela Aprovação do
PLC 9/00

As Entidades de cientistas, professores, filósofos, sociólogos, estudantes, jovens,
sindicalistas abaixo-assinados apóiam a aprovação pelos senhores Senadores do PLC
9/00 que modifica a LDB introduzindo a obrigatoriedade do ensino de Filosofia e de
Sociologia no Ensino Médio, que será votada no próximo dia 28 de agosto de 2001.

Considerando:

1. Desde o início da República no século XIX, a Sociologia e a Filosofia sempre
fizeram parte dos currículos das escolas de Ensino Médio. Vários Estados brasileiros,
após um interregno entre 1964/1982, já adotam as duas disciplinas em suas escolas, seja
por exigência da sua Constituição Estadual, seja por Lei aprovada pela Assembléia
Legislativa ou ainda por decisão da Secretaria de Educação. Estudar essas disciplinas
não é novidade para milhares de jovens;
2. A necessidade das disciplinas de Filosofia e de Sociologia para o atendimento à
exigência da própria LDB, Lei n.º 9.394/96, que no Art. 36, parágrafo 1º, item III, reza
que ao final do Ensino Médio o educando deverá demonstrar "domínio dos
conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários para o exercício da cidadania";
3. Ao assegurar uma sólida formação humanística aos alunos do Ensino Médio,
estaremos incentivando que as pessoas possuam um pensamento lógico e racional, que
facilite a elas decifrar o mundo em que vivem;
4. Reafirmamos a solicitação aos Senadores da República, o seu apoio e voto favorável
ao PLC 9/00, por considerá-lo indispensável à concretização de um antigo sonho de
todos os que defendem a consolidação de um Ensino Médio de qualidade, progressista,
científico e humanista.

Brasília, 20 de agosto de 2001.

Prof. Lejeune Mato Grosso Xavier de Carvalho
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Presidente da Federação Nacional dos Sociólogos - Brasil – FNSB

Prof. Dr. José Vicente Tavares dos Santos
Presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia – SBS

Entidades representativas da sociedade civil que foram consultadas e se
manifestaram em apoio ao presente Manifesto Nacional pela aprovação do PLC
9/00 a ser votado dia 28 de agosto [2001] no Senado

Dom Jayme Henrique Chemello
Presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB
Profª. Dr.ª Glaci Therezinha Zancan
Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC
Prof. Dr. Roberto Leher
Presidente do Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior - ANDES
Prof. Dr. Luiz Eduardo Gautério Gallo
Presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais - CNPL
Felipe Maia
Presidente da União Nacional dos Estudantes - UNE
Carla Santos
Presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas - UBES
Edmundo Ferreira Fontes
Presidente da Confederação Nacional das Associações de Moradores - CONAM
Wadson Ribeiro
Presidente da União da Juventude Socialista – UJS
Liége Rocha
Presidente da União Brasileira de Mulheres – UBM
Prof. Dr. Dênis Oliveira
Presidente da União dos Negros pela Igualdade - UNEGRO
Profª. Dr.ª Leda Scheibe
Presidente da Associação Nacional de Formação de Professores - ANFOPE
Dr. Rubens Aprobatto Machado
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
Fernando Sigismundo
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Presidente da Associação Brasileira de Imprensa - ABI
João Pedro Stédile
Coordenador Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST
Prof. Luiz Augusto Abicalil
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE
Prof. Augusto César Petta
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Ensino - CONTEE
Prof. Roberto Felício
Presidente da Central Única dos Trabalhadores – CUT
Paulo Pereira da Silva
Presidente da Força Sindical – FS
Antonio Neto
Presidente da Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil - CGTB
José Carlos do Reis
Presidente da Central Geral dos Trabalhadores - CGT
Enílson Simões Moura
Presidente da Social Democracia Sindical – SDS
Paulo Fernandes Lucânia
Presidente da União Sindical Independente – USI
Laerte Teixeira
Presidente da Central Autônoma dos Trabalhadores – CAT
Manoel dos Santos
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG
Prof. Dr. Roque Barros Laraia
Presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais - ANPOCS
Prof. Dr. Gláucio Ary Dillon Soares
Presidente da Associação Brasileira de Ciência Política - ABCP
Prof. Dr. Ruben George Oliven
Presidente da Associação Brasileira de Antropologia - ABA
Profª. Dr.ª Nilda Alves
Presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação - ANPED
Prof. Felipe Chiarelo de Souza Pinto
Presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos
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ANEXO P – Tabela 2 – Votação nominal do PL 3.178/1997

Ademir Andrade
(PSB/PA)

Sim

Alberto Silva
(PMDB/PI)
Álvaro Dias
(PSBD/PR)
Antero Paes de
Barros (PSDB/MT)
Antonio Carlos
Júnior (PFL/BA)
Antonio Carlos
Valadares
(PSB/SE)
Arlindo Porto
(PTB/MG)
Bello Parga
(PFL/MA)
Bernardo Cabral
(PFL/AM)
Carlos Bezerra
(PMDB/MT)
Carlos Patrocínio
(PTB/TO)
Carlos Wilson
(PTB/PE)
Casildo Maldaner
(PMDB/SC)
Edison Lobão
(PFL/MA)
Eduardo Siqueira
Campos
(PSDB/TO)
Eduardo Suplicy
(PT/SP)
Emília Fernandes
(PT/RS)
Fernando Bezerra
(PTB/RN)
Francelino Pereira
(PFL/MG)
Freitas Neto
(PSDB/PI)
Geraldo Althoff
(PFL/SC)
Geraldo Cândido

Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Não
Abstenção
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim

Juvêncio da
Fonseca
(PSDB/MS)
Lindberg Cury
(PFL/DF)
Lúcio Alcântara
(PSDB/CE)
Lúdio Coelho
(PSDB/MS)
Luiz Otavio
(PMDB/PA)
Luiz Pontes
(PSDB/CE)
Maguito Vilela
(PMDB/GO)
Marina Silva
(PT/AC)
Marluce Pinto
(PMDB/RR)
Mauro Miranda
(PMDB/GO)
Moreira Mendes
(PFL/RO)
Nabor Júnior
(PMDB/AC)
Osmar Dias
(PDT/PR)
Paulo Hartung
(PPS/ES)
Paulo Souto
(PFL/BA)
Pedro Piva
(PSDB/SP)
Pedro Ubirajara
(PMDB/MS)
Renan Calheiros
(PMDB/AL)
Ricardo Santos
(PSDB/ES)
Roberto Freire
(PPS/PE)
Roberto Requião
(PMDB/PR)
Roberto Saturnino

Sim

Não
Sim
Não
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Abstenção

Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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(PT/RJ)
Geraldo Melo
(PSDB/RN)
Gerson Camata
(PMDB/ES)
Gilvam Borges
(PMDB/AP)
Heloísa Helena
(PT/AL)
Hugo Napoleão
(PFL/PI)
Jonas Pinheiro
(PFL/MT)
Jorge Bornhausen
(PFL/SC)
José Agripino
(PFL/RN)
José Alencar
(PL/MG)
José Coelho
(PFL/PE)
José Eduardo Dutra
(PT/SE)
José Fogaça
(PPS/RS)

Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Abstenção
Abstenção

(PT/RJ)
Romero Jucá
(PSDB/RR)
Romeu Tuma
(PFL/SP)
Ronaldo Cunha
Lima (PSDB/PB)
Sérgio Machado
(PMDB/CE)
Teotonio Vilela
Filho (PSDB/AL)
Tião Viana
(PT/AC)
Valmir Amaral
(PTB/DF)
Waldeck Ornelas
(PFL/BA)
Wellington Roberto
(PTB/PB)

Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Abstenção
Sim

Não
Sim
Sim
Fonte: Diário do Senado Federal, 19 set. 2001, p. 22.251.
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ANEXO Q- Projeto de Lei 1641/03 – Dep. Ribamar Alves
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD28AGO2003.pdf#page=92

PROJETO DE LEI N°

, DE 2003

(Do Sr. Dr. Ribamar Alves)

Altera dispositivos do art. 36 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

O congresso Nacional decreta:

Art. 1º É acrescentado o seguinte inciso IV ao artigo 36 da Lei nº 9394, de 20 de
dezembro de 1996:
“Art. 36..............................................
IV – Serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias
em todas as séries do Ensino Médio”.

Art. 2º É suprimido o inciso III do § 1º do art. 36 da Lei n° 9394, de 20 de
dezembro de 1996.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
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Herdamos do mundo grego não apenas semântica estrutural da língua, mas o
processo de inserção do homem na existência mediante a atividade do pensar. Com
efeito, um dos ideais gregos que alicerçam tal consideração é a idéia de que é tarefa
primordial do ser humano o desenvolvimento intelectual de sua personalidade. Por isso,
a filosofia, a idéia grega do amor ao saber pelo saber, pressupõe o necessário exercício
do pensar como fundamento do conhecer. O desdobrar deste ideal nos direciona,
essencialmente, a dois problemas básicos a educação e a política. É impossível, para os
gregos, desvincular educação e política só é possível no Estado e através dele.
Assim situando-nos na realidade histórica do Brasil contemporâneo, sem jamais
perder de vista a precipua influência dos ideais gregos relativos à educação, cultura e
política faz-se urgente uma reflexão sobre a atual situação da Filosofia no referido
contexto., mais especificamente à problemática de sua inclusão, ou re-inclusão, nas
escolas brasileiras e seus currículos do Ensino Médio.
A re-inclusão da Filosofia no currículo do Ensino Médio pode nos parecer
redundante, mas extemporânea, reafirmar a necessidade da filosofia nos currículos de
Ensino Médio, mesmo em pleno regime democrático é sobretudo uma conseqüência de
anos de luta, o que nos remonta a sua subtração ainda durante o regime militar. Algo
que nos faz historiar a respeito de fatos ocorridos no limiar dos anos oitenta, quando a
então Ministra do Governo Figueiredo professora Ester Ferraz, após receber uma
comissão de professores, chegou a recomendar às secretarias de educação e conselhos
estaduais de educação, que a Filosofia fosse acrescentada como disciplina nos currículo
do então segundo grau, hoje Ensino Médio. É obvio que esta atitude não foi fortuita,
mas como dissemos, fruto de uma longa luta, iniciada uma década anterior, com direito
a encontros nacionais e fundação de entidades representativas. Contudo, o que importa
destacar é a simetria entre as atitudes, (ou ausência dela) que intercalam os dois tempos
históricos, o ontem e o hoje. O que se revela no mínimo curioso, posto que uma
Ministra do regime autoritário faz uma recomendação que caberia ao regime
democrático executar com grande aptidão.
É preeminente o discurso que a educação brasileira vem tomando nos últimos
anos, especialmente, após a aprovação da lei 9394/96 (LDB). Há toda uma fala que
provoca referendar o tema da educação como a mais avançada que tivemos na historia
brasileira “uma revolução silenciosa”. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino
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Médio- DCNEM impelem o caminho que prima pelos “princípios estéticos, políticos e
éticos que inspiram a LDB e, por conseqüência, devem inspirar o currículo”, posto que
estes conceitos fundamentaram o novo ensino médio brasileiro. Elas informam no seu
bojo um espírito democrático que busca fundamentar um novo Ensino Médio e,
segundo, este documento do Ministério da Educação, que só ratifica substancialmente a
importância e necessidade da Filosofia, quando infere que s fundamentos do Ensino
Médio se assentam sob os conceitos da estética, política e ética. Ora, apenas o fato de se
chamar a discussão para os fundamentos, seria motivo de sobra para que a filosofia
atravessasse todo esse ciclo educacional como disciplina. Para sermos mais específicos,
os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN´s em seus Parecer CEB 15/98, irrompem
com esta mesma posição numa louvável citação do filósofo francês Gilles Gaston
Grander;
“(...) A filosofia sempre teve conexões intimas e duradouras com os
resultados das ciências e das artes e, no esforço de pensar seus fundamentos
muitas vezes foi além delas, abrindo campos para novos saberes e novas
experiências” (GRANDER; apud. BRASIL, MEC. 1998, p.329).

O referido parecer das diretrizes decide, além da orientação acima, considerar
como fundamentos do ensino médio conceitos que estão intimamente ligados à
Filosofia, conceitos que estão na sua gênese. O que o parecer supra mencionado chama
de estética da sensibilidade, política da igualdade de ética da identidade não é senão
aquilo que nutre a bagagem conceptual da Filosofia, suas categorias de discurso mais
originais ao longo dos seus vinte e cinco séculos. Falar então da Filosofia como
disciplina no currículo do Ensino Médio passa a ser nada mais que uma condição sine
qua non, principalmente, se tomada no conceito disciplina, tal como o próprio
Ministério da Educação compreende.

“(...) A expressão “disciplina escolar” refere-se a uma seleção de
conhecimentos que são ordenados e organizados para serem apresentados ao
aluno. Recorrendo, como apoio a essa apresentação um conjunto de
procedimentos didáticos e metodológicos e de avaliação. (...) a disciplina
escolar é ainda mais ampla pois incha programas ou formas ordenamento,
sequenciação, os métodos para o seu ensino e a avaliação da aprendizagem.
A disciplina escolar supõe ainda uma teoria da aprendizagem adequada à
idade a quem vai ser ensinada (...) (Brasil. MEC., 1998. p.88)

Esse conceito utilizado pelos PCN´s só ratifica a presença só ratifica a presença
da filosofia como disciplina no Ensino Médio, uma vez que considera relevante as
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questões especifico de determinada área como balizamento, método de investigação e
recuso à teoria. No mesmo sentido é a afirmação do professor Celso Favaretto.
“A filosofia deve ser considerada no ensino médio como uma disciplina, ao
nível dos demais. Como “disciplina”, ao nível das demais. Como
“disciplina”, é um conjunto específico de conhecimentos, com características
próprias, sobre ensino, formação, valores, etc. (...) Como “disciplinas” ainda,
ela mescla conteúdo cultural a partir de seus materiais, mecanismos e
métodos, como qualquer outra. Está vinculada às necessidades de formação e
saber inscritos culturalmente e solicitados socialmente.”

A mesma orientação é dada para o ensino da filosofia mais adiante nos PEN’s,
que avança duplamente ao qualificar a Filosofia como um conhecimento ao mesmo
tempo é específico e articulador, que pelo diálogo com os demais campos
epistemológicos, colabora com uma compreensão da realidade complexa e dinâmica.
“(...) possuindo uma natureza, a rigor, transdisciplinar (metadisciplinar), a
Filosofia pode cooperar decisivamente no trabalho de articulação dos
diversos sistemas teóricos e conceptuais curriculares (...) É oportuno
recomendar expressamente que não se pode de nenhum modo dispensar a
presença de um profissional na área, (...) para proporcionar a construção de
competências de leitura e análise filosófica dos diversos textos em que o
conhecimento de filosofia é um saber altamente especializado e que
portanto, não se pode ser adequadamente tratado por leigos (...) “, (BRASIL.
MEC., 1998. P.342)

Como “transdisciplinar” a Filosofia não significa auto-dissolução entre as
demais, uma vez que transdisciplinaridade não é uma condição exclusiva da Filosofia,
mas de todo e qualquer conhecimento que queira transpor as barreiras instituídas pelo
positivismo que abateu-se sobre a produção do conhecimento, sobretudo, na educação.
“A transdisciplinaridade, como prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que está ao
mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferenças e além de qualquer disciplina.
Seu objetivo é a compreensão do mundo, presente, para qual um dos imperativos é a
unidade do conhecimento” (NICOLESCU, 1999). A Filosofia sim tem o papel de
articuladora, uma vez que a transdisciplinaridade é o que impõe sua condição como
disciplina e, não sua naturalidade. O filosofo de Kõnigsberg pensava a Universidade
como um sujeito-critico de suas próprias práticos, que pudesse implementar a partir
dessa instância crítica, indagações, sem regras, das condições de possibilidades dos
discursos e das próprias regras que ali circulavam (RINESI, 2001, p 90-91). Para Kant,
a Filosofia, o “tribunal da razão”, é o fórum mais legitimo onde se institui e se julga
qualquer regra. Se a Filosofia tem essa responsabilidade na Universidade, porque não
no Ensino Médio? Na verdade a fala dos PCN´s ao colocar a Filosofia como
articuladora revela senão esse caráter, posto que a Filosofia é uma modalidade do
conhecimento que põe a questão sobre si mesma, noutros termo, põe a questão da
consciência critica da própria consciência filosófica. Sua característica transdisciplinar
tem ai sua justificativa contumaz.
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Como saber, ou conhecimento altamente especializado, será impossível a devida
aplicação de temas ou conteúdos filosóficos em outras disciplinas, por docentes que não
sejam adequadamente habilitados para a realização dessa atividade. Isso faz o texto da
LDB insuficiente, já que não considera a especialidade da área em tela. Nesse sentido,
quanto a Filosofia ao currículo do Ensino Médio, cabe ainda ressaltar a fala professor
Franklin Leopoldo e Silva (apud: Pe, Roque, 1997)
“Existe, portanto, um lado pelo qual a filosofia ocupa na estrutura curricular
posição análoga a qualquer outra disciplina: há o que aprender, há o que
memorizar, há técnicas a serem dominadas, há, sobretudo, uma terminologia
especifica a ser devidamente assimilada. Não devemos nos iludir com o adágio
“não se aprende filosofia”, algo que pode levar a um comodismo ou a uma
descaracterização da disciplina. O que a filosofia tem de diferente das outras
disciplinas é que o ato de ensina-la se confunde com a transmissão do estilo
reflexivo, e o ensino da Filosofia somente logrará algum existe na medida em
qual estilo for efetivamente transmitido. No entanto, isto ocorre de forma
concomitante à assimilação dos conteúdos específicos, da carga de informação
que pode ser transmitida de variadas formas. O estilo reflexivo não pode ser
ensinado formal e diretamente, mas pode ser suficientemente ilustrado quando o
professor e os alunos refazem o percurso da interrogação filosófica e identificam
a maneira peculiar pela qual a Filosofia constrói suas questões e suas respostas.
Ora, é desta maneira especifico que a Filosofia realiza o trabalho de
articulação cultural. Pensar e repensar a cultura não se confunde com
compatibilidade de métodos e sistematização de resultados: é uma atividade
autônoma de índole critica. Não devemos, portanto entender que a Filosofia
estará no currículo do Ensino Médio em função das outras disciplinas, quase
num papel de assessora metodológica. No entanto, seria grave infidelidade ao
espírito filosófico entender que a Filosofia virá se agregar ao currículo apenas
para torna-se mais uma parte é um todo desconexo, ou pelo menos como
profundos problemas de integração e conexão. Nesse sentido, não representa
prestação dizer que a Filosofia não é apenas mais uma disciplina: ao dizê-lo,
estaremos apenas reafirmando a natureza do estudo filosófica. Tem uma função
de articulação do indivíduo enquanto personagem social, se entendemos que o
autêntico processo de socialização requer a consciência e o reconhecimento da
identidade social e uma compreensão critica da relação homem-mundo.”

Na realidade contemporânea, na atualidade, tanto ou mais que em outras épocas
históricas, sociais e políticas, a Filosofia deve estar presente para propiciar a análise e
compreensão de problemas, envolvendo questões emergentes da diversidade dos
contextos. Vivemos numa época do encontro das culturas, do fim do mito do discurso
único e onde as legitimações ideológicas estão sendo desautorizadas. Vivemos num
cenário que proporciona choques e tensionamentos que incidem rapidamente sobre fatos
sociais, políticos, históricos, econômicos e que clamam por uma compreensão que
somente a Filosofia pode proporcionar à altura.

A filosofia nos currículos do Ensino Médio não pode atuar num espaço restrito,
dissolvendo-a em modalidades temáticas de outras disciplinas. Ora, a Filosofia tem no
atual contexto político do fortalecimento das instituições democráticas do país um dos
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papéis mais relevantes neste projeto, qual seja, o de contribuir para uma formação e
fundamentação da opinião pública brasileira, não deixando somente a cargo da
imprensa, que muitas vezes se vê à deriva com o cerco do fenômeno midiático, que, ao
modo do Rei Midas, transforma em ouro, ou melhor, mercado, tudo o que toca. Ela
oporá, por aporias. Assim, contribuirá para uma opinião pública responsável e crítica,
convidando para o debate reflexivo, introduzindo valores que se assentam sobre aquela
tradição grega que falávamos inicio q que em suma, é de vocação política. Para nós, é o
que pode construir instituições democráticas e consolidar a democracia verdadeiramente
num país como o Brasil.

Sala das Sessões, em

/

/

Deputado Dr. Ribamar Alves
PSB/MA
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ANEXO R- Tabela 3 - Resumo da tramitação do PL 1641/2003

Data

Local

Evento

FEV/2003

EXE243

Reunião com o Ministro da Educação Cristóvão Buarque

JUN/2003

EXE

Audiência com o MEC

JUN/2003

EXE

07/08/2003

PLEN/CD244

19/08/2003

MESA245

Audiência na Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados
Apresentação do projeto de lei 1641/2003 pelo dep.
Ribamar Alves
Encaminhamento à CEC246 e a CCJC247

29/08/2003

CEC

Recebimento pela CEC

26/09/2003

CEC

Escolhido como relator o deputado César Bandeira

12/11/2003

CEC

Parecer favorável do deputado César Bandeira

26/11/2003

CEC

Aprovado parecer por unanimidade

11/12/2003

CCJC

Escolhido como relator o deputado Alexandre Cardoso

07/07/2004

CCJC

08/07/2004

MESA

Aprovado por unanimidade o parecer do relator
Alexandre Cardoso
Abertura de prazo para recursos

09/07/2004

MESA

JUN/2004

EXE

24/11/2005

MEC248

FEV/2006

CNE/CEB249

10/05/2006

MESA

31/12/2006

CN250

07/07/2006

CNE/CEB

10/10/2007

MESA

13/12/2007

CCJC

Dep. Carlos Abicalil lança o recurso 139/04 solicitando
que o Plenário analise o projeto
Parecer do professor Amaury é enviado ao MEC
MEC encaminha documento ao CNE/CEB para
avaliação
Audiência pública sobre a obrigatoriedade da Sociologia
no ensino médio
Indeferido o requerimento do deputado Ribamar Alves
Fim da 52ª Legislatura. Arquivamento dos projetos não
votados
Aprovação do parecer 38/2006, determinando a
Sociologia como disciplina obrigatória
Retirada do recurso 139/2004 pelo deputado Carlos
Abicalil
Escolhido como relator o deputado Fernando Coruja

243

Poder Executivo
Plenário da Câmara dos Deputados
245
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
246
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Na legislatura anterior (1998-2002), essa
mesma Comissão se chamada Comissão de Educação, Cultura e Desportos (CECD).
247
Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania.
248
Ministério da Educação
249
Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica.
250
Congresso Nacional.
244
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13/12/2007

CCJC

Parecer conclusivo favorável

18/12/2007

CCJC

Aprovação na Comissão

10/01/2008

MESA

Envio do PL 1641/2003 ao Senado Federal

07/02/2008

PLEN/SF251

Leitura em Plenário. Encaminhada à CE

252

20/02/2008

CE

09/04/2008

CE

O senador dá parecer favorável

06/05/2008

CE

Aprovado pela Comissão de Educação

07/05/2008

MESA

08/05/2008

PLEN/SF

Número suficiente de assinaturas é obtido e é assinado
requerimento de urgência na votação do projeto
Aprovação da matéria

02/06/2008

PR253

Lei 11.684 é sancionada

Escolhido o senador Valter Pereira como relator

Fontes: <www.senado.gov.br>, <www2.camara.leg.br>,

Dissertação de

mestrado de Fábio Geraldo Romano (2009).

ANEXO S – Parecer nº 22/2003 do CNE/CEB

251

Plenário do Senado Federal.
Comissão de Educação do Senado.
253
Presidência da República.
252
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ANEXO T – Parecer do Deputado César Bandeira CEC/CD

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO DE LEI No 1.641, DE 2003.

Altera dispositivos do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Autor: Deputado Dr. RIBAMAR ALVES
Relator: Deputado CÉSAR BANDEIRA
I – RELATÓRIO

O presente projeto de autoria do Deputado Dr. Ribamar Alves altera dispositivos
do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, para incluir a filosofia e a sociologia como disciplinas
obrigatórias em todas as séries do Ensino Médio.
Na justificação destaca o Autor o conceito de disciplina ensejado pelo Ministério
da Educação:

"A expressão "disciplina escolar" refere-se a uma seleção de conhecimentos que
são ordenados e organizados para serem apresentados ao aluno. Recorrendo, como
apoio a essa apresentação um conjunto de procedimentos didáticos e metodológicos e de
avaliação".

E mais adiante contextualiza a importância da filosofia:

"Na realidade contemporânea, na atualidade, tanto ou mais que em outras épocas
históricas, sociais e políticas, a Filosofia deve estar presente para propiciar a análise e
compreensão de problemas, envolvendo questões emergentes da diversidade dos
contextos. Vivemos numa época do encontro das culturas, do fim do mito do discurso
único e onde as legitimações ideológicas estão sendo desautorizadas".
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Nesta Comissão foi aberto o prazo para recebimento de emendas no período de
05/09/2003 a 12/09/2003. Esgotado o prazo não foram recebidas emendas.

II - VOTO DO RELATOR

A adequação do currículo à realidade é uma constante busca dos educadores
envolvidos com o planejamento educacional. O valor da escola se manifesta,
fundamentalmente, pelo currículo que desenvolve. A complexidade dos currículos
escolares reflete a multiplicidade dos compromissos que a escola tem assumido com a
sociedade. Assim, precisamos oferecer uma escola de nível médio com qualidade e
sintonia com o tempo em que vivemos.
A definição de disciplinas no currículo escolar do ensino fundamental e médio é
da competência do Ministério da Educação, ouvido o Conselho Nacional de Educação,
como órgão consultivo dessa instância ministerial. A Lei nº 9.131/95, que altera
dispositivos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e dá outras providências; e
que criou o Conselho Nacional de Educação, determina que uma das atribuições desse
órgão através de sua Câmara de Educação Básica é deliberar sobre as diretrizes
curriculares propostas pelo MEC (art. 9º, §1º, letra "c").
Esta Comissão, na maioria das vezes, tem rejeitado, pela razão exposta, os
projetos que incluem disciplinas no currículo escolar. Recomenda que seja encaminhada
uma Indicação ao Poder Executivo sugerindo ao Ministério da Educação que estude a
proposta parlamentar e a viabilize.
Entretanto, este projeto em análise nos encaminha para outra direção, uma vez
que é peculiar. Tramitou nesta Casa, o Projeto de lei nº 3.178, de 1997, de autoria do
então Deputado, Padre Roque. O projeto era idêntico ao que hoje relatamos. Nesta
Comissão e nas demais foi aprovado, tendo sido encaminhado ao Senado Federal, onde
também foi aprovado. Sempre, os Parlamentares, das duas Casas defenderam a
necessidade de tratar a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias, e não,
como fundamentos transdisciplinares, ou como temas transversais expressos nas
análises éticas, estéticas e sociológicas.
As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio e os Parâmetros
Curriculares Nacionais valorizam de tal forma os fundamentos filosóficos e
sociológicos da educação básica que referendam as nossas votações anteriores.
Entretanto, em 8 de outubro de 2001, o projeto foi vetado na íntegra pelo Presidente da
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República. Nas Razões do Veto foram apontadas a implicação de ônus para os Estados
e o Distrito Federal, e, a necessidade da criação de cargos para a contratação de
professores de tais disciplinas.
Neste ano atendendo ao requerimento do Deputado Gilmar Machado foi
realizada uma audiência pública, no dia 24 de junho, nesta Comissão, em que o Sr.
Antonio Ibañez Ruiz, Secretário de Educação Média e Tecnológica, do MEC, reafirmou
a necessidade do ensino da filosofia e da sociologia como disciplinas formadoras da
cidadania.
O projeto em análise pretende alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB, para incluir as disciplinas como matérias obrigatórias, no ensino
médio. Urge uma solução. O nosso encaminhamento pela aprovação já, de um projeto
que beneficiará a formação integral do estudante, objetiva acelerar o processo de
inclusão das disciplinas no currículo escolar, e a de inclusão dos estudantes na
sociedade com: senso crítico, capacidade de analisar as situações, sentimento ético,
lógica e identidade social.
Diante do exposto, votamos pela aprovação do PL nº 1.641, de 2003, destacando
a consistente justificação apresentada em relação à filosofia.

Sala da Comissão, em

de

de 2003.

Deputado CÉSAR BANDEIRA
Relator
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ANEXO U – Parecer do Deputado Alexandre Cardoso CCJC/CD
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ANEXO V – Manifesto “Apoiamos Sociologia e Filosofia no Ensino Médio para
ampliarmos a cidadania no Brasil”.
É mais que centenária a luta pela sociologia e filosofia nas escolas de Ensino Médio no
Brasil. Se antes do movimento de março de 1964 essas disciplinas eram lecionadas em
quase todas as escolas no país, após esse período ocorreu um retrocesso. As esperanças
de educadores, professores, cidadãos e entidades comprometidas com a ampliação da
cidadania no país voltaram a ocorrer a partir de 1983, com a vigência da Lei 7.044. No
entanto, foi com a nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de
dezembro de 1996 que tivemos a convicção de que, de uma vez por todas, a Sociologia
e a Filosofia seriam introduzidas em todas as quase 30 mil escolas de Ensino Médio no
Brasil. Ledo engano. Por circunstâncias diversas, sejam normativas e até políticas, entre
1998 e 2001, o que dispõe o artigo 36 da própria LDB – qual seja, de que os egressos do
EM devem demonstrar conhecimentos de ambas as disciplinas – esvaiu-se. Tanto pela
Resolução do CNE de 1998, quanto pelo veto presidencial ao projeto de Lei aprovado
na Câmara e Senado em 2001. Nesses cinco anos que separam o veto de 2001, já são
quase 15 os estados brasileiros que, de uma forma ou de outra, introduziram ambas as
disciplinas em todas as suas escolas de EM. Resta-nos oficializar isso no restante do
país. A esperança hoje é toda depositada nos 12 membros do Conselho Nacional de
Educação – CNE, de sua Câmara de Ensino Básico – CEB, que deverá votar nas
próximas semanas, uma nova resolução, modificando a de 1998, que tornará então e de
forma definitiva, obrigatório a presença das duas disciplinas, tão importantes para
formação de nossa juventude. Nesse sentido, nós abaixo-assinados, representantes de
todos os segmentos da sociedade civil organizada, manifestamos de forma clara e
inequívoca a nossa posição francamente favorável a que Sociologia e Filosofia sejam
disciplinas obrigatórias em todas as escolas de Ensino Médio no país. Para isso,
apelamos aos senhores conselheiros que dêem seu voto favorável a tal posicionamento,
pois estarão dando uma segura e firme contribuição para a democratização do ensino no
Brasil, para a conscientização de nossa juventude e para a ampliação da nossa
cidadania.

Brasília, 7 de junho de 2006.

1. Entidades Gerais Nacionais.

CNBB - Dom Geraldo Magella Agnello
Nacional dos Bispos do Brasil;

Cardeal Presidente da Confederação

ABI - Maurício Azêdo Presidente da Associação Brasileira de Imprensa;
MST - João Pedro Stédile – Membro da Coordenação Nacional do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra e da Via Campesina Brasil;
UNE - Gustavo Petta – Presidente da União Nacional dos Estudantes;
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UBES Thiago Franco – Presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas;
FASUBRA João Paulo Ribeiro – Coordenador Geral da Federação das Associações
dos Servidores das Universidades do Brasil;
ANDES – Marina Barbosa Pinto – Presidente do Sindicato dos Docentes do Ensino
Superior;
CONAM – Wander Geraldo da Silva – Presidente da Confederação Nacional das
Associações de Moradores;
CMP – Benedito Roberto Barbosa – Coordenador da Central dos Movimentos
Populares;
UBE – Levi Bucalém Ferrari – Presidente da União Brasileira de Escritores;
CONIC – Pastor Western Clay Peixoto – Secretário Executivo do Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs do Brasil;
ABONG – Jorge Eduardo Saavedra Durão – Presidente da Associação Brasileira de
ONGs;
UJS – Wadson Ribeiro - Presidente da União da Juventude Socialista;
MNMMR – Maria Júlia Rosa Chaves Deptulski – Membro da Coordenação
do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua;
UNEGRO – Edson França – Coordenador da União dos Negros pela Igualdade;
CNAB – Eduardo de Oliveira – Presidente do Congresso nacional Afro-Brasileiro;
UBM – Eline Jonas – Presidente da União Brasileira de Mulheres;
CMB – Márcia Campos – Presidente da Confederação das Mulheres do Brasil;
CEBRAPAZ – Socorro Gomes – Presidente do Centro Brasileiro de Solidariedade aos
Povos e Luta pela Paz;
CEA – Wellington Teixeira Gomes – Vice-presidente da Confederação de Educadores
Americanos;
MAB – Eduardo Luiz Zen – Coordenador Nacional do Movimento dos Atingidos por
Barragens – MAB;
CONLUTAS – José Maria Almeida – pela Coordenação Nacional de Lutas;

2. Entidades Universitárias, de Ciências Sociais, de Educação, Pesquisa e PósGraduação.

ANDIFES – Paulo Speller – Presidente Associação Nacional dos Dirigentes de
Instituições Federais de Ensino;
ABESC – Wolmir Theodoro Amado – Presidente da Associação Brasileira das
Escolas Superiores Católicas;
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ABRUC – Eustáquio Afonso Araújo – Presidente da Associação Brasileira das
Universidades Comunitárias;
ALAS – José Vicente Tavares dos Santos – Presidente da Associação LatinoAmericana de Sociologia;
ANPOCS – Gabriel Cohn - Presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em
Ciências Sociais;
COGEIME – Davi Ferreira Barros – Presidente do Conselho Geral das Instituições
Metodistas de Educação;
SBS – Tom Dwyer - Presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia;
ANFOPE – Helena Costa Lopes de Freitas – Presidente da Associação Nacional de
Formação de Professores;
ANPG – Eliza de Campos Borges – Presidente da Associação Nacional de PósGraduandos;
ANPOF – João Carlos Salles Pires da Silva – Presidente da Associação Nacional de
Pós-Graduação em Filosofia;

3. Centrais Sindicais.

CUT – João Felício – Presidente da Central Única dos Trabalhadores;
FS – Paulo Pereira da Silva – Presidente da Força Sindical;
CGT – Antônio Carlos dos Reis (Salim) – Presidente da Confederação Geral dos
Trabalhadores;
CGTB – Antônio Neto – Presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil;
SDS – Enilson Simões Moura – Presidente da Social Democracia Sindical;
CAT – Laerte Teixeira – Presidente da Central Autônoma dos Trabalhadores;
NCST – José Calixto Ramos – Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores;

4. Confederações Nacionais de Trabalhadores.

CNPL – Francisco Antônio Feijó – Presidente da Confederação Nacional das
Profissões Liberais;
CNTC – Antônio Alves de Almeida – Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio - CNTC
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CNTE – Juçara Maria Dutra Vieira – Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação;
CNTEC – Miguel Abrão Neto – Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura – CNTEC;
CNTI – José Reginaldo Inácio – Diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Indústria;
CNTS – José Caetano Rodrigues – Secretário-Geral da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde;
CNTTT – Omar José Gomes – Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Terrestres;
CONTEE – Madalena Guasco Peixoto – Coordenadora Geral da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino;
CONTRATUH – Moacyr Roberto Tesch Auersvald - Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade;;
UNSP – Marlene da Conceição Gomes de Jesus – Presidente da União Nacional dos
Servidores Públicos;

5. Federações Nacionais de Trabalhadores.

FENADV – Walter Vettore – Presidente da Federação Nacional dos Advogados;
FENAFAR – Maria Eugênia Cury – Presidente da Federação Nacional dos
Farmacêuticos;
FENAM – Héder Murari Borba – Presidente da Federação Nacional dos Médicos;
FENAPSI – Étila Elane de Oliveira Ramos – Diretora de Articulação Nacional;
FENAS – Margareth Dallaruvera – Presidente da Federação Nacional dos
Assistentes Sociais;
FENATEST – Elias Bernardino da Silva Junior - Presidente da Federação Nacional
dos Técnicos de Segurança do Trabalho;
FENECON – Antônio César da Silva – Vice-Presidente da Federação Nacional dos
Economistas;
FIO – José Carrijo Bromm – Presidente da Federação Interestadual de
Odontologistas;
FNN – Maria Terezinha Oscar Govnovski – Presidente da Federação Nacional dos
Nutricionistas;
FUP – João Antônio Moraes – Coordenador Geral da Federação Única dos
Petroleiros;
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6. Federações Estaduais de Trabalhadores.
Alberico Ribeiro Sucupira - Presidente da Fed. dos Emp. no Com. dos Estados da BA
e SE; Alfredo Brandão Horsth – Presidente da Federação dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de MG, GO, TO e DF; Alfredo Ferreira de Souza Presidente da Fed. dos Trab. na Mov. de Merc. em Geral do Estado de SP; Antônio
Bittencourt Filho – Presidente da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Ensino de SC; Antonio Luiz Roma Machado - Presidente da Fed. dos Trab. na
Mov. de Merc. em Geral do Est. do RS; Antônio Porcino Sobrinho - Presidente da
Fed. Nac. dos Emp. em Postos de Serv. Comb. Derivados de Petróleo;Aprígio
Guimarães – Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e
Tecelagem de MG; Carlos Alberto Baldeserra – Presidente da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de SC; Carlos Alberto
Valadares Pereira - Presidente da Fed. Nac. dos Emp. Empr. Proc. Dados e Serviços
de Informática; Cláudio Jesus Ferreira –Presidente da Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuário de MG; Cleber Paiva Guimarães - Presidente da Fed. dos
Emp. no Com. do Estado do RJ; Edílson Maia Filho – Presidente da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de MG; Edson de Paula Lima
– Presidente da Federação Interestadual de Trabalhadores em Estabelecimentos de
Ensino – FITEE; Edson Ribeiro Pinto - Presidente da Fed. Nac. dos Emp. Vend. e
Viaj. do Comércio; Edson Ribeiro Pinto – Presidente da Federação Nacional dos
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio Propagandista; Elias Bernardino da
Silva Júnior -Presidente da Fed. Nac. dos Téc. de Seg. do Trabalho; Elizeu Rodrigues
Gomes - Presidente da Fed. dos Trab. no Com.Serviços do Estado do CE; Enio Klein –
Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Couro do
RS; Expedito Domingos Bezerra - Presidente da Fed. dos Trab. no Com. dos Estados
de GO.e TO; Francisco Chagas Costa – Presidente da Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do AM; Francisco das Chagas Viana –
Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário do MA; Geraldo Dionísio – Presidente da Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias de Papel, Papelão e Cortiça de MG; Geraldo Mugayar – Presidente da
Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de SP; Geraldo
Ramthun – Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e
Mobiliários do PR; Guiomar Vidor – Presidente da Federação dos Empregados no
Comércio e Congêneres do Estado do Rio Grande do Sul – Fecosul; Israel Ferreira de
Torres – Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de PE; João
Aparecido Spontoni - Presidente da Fed. dos Emp. no Com. e Serviços do Estado do
MS; João de Sant'Anna - Presidente da Fed. Nac. dos Trab. no Com.
Armazenador; João Soares - Presidente da Fed. dos Trab. em Empresas Enquadradas
no Segundo Grupo do Com. do Est. do PR; Joaquim Bezerra Menezes Neto –
Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do RN; José Francisco de J.
Pantoja Pereira - Presidente da Fed. dos Trab. no Com. dos Estados do PA. e AP; José
Lucas da Silva - Presidente da Fed. Interestadual dos Trab. na Mov. de Merc. em
Geral; José Luitigard Moura de Figueiredo - Presidente da Federação dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Norte e Nordeste; José Luiz
Rodrigues de Oliveira - Presidente da Fed. Est. Aux.Práticos Farm. Empr. Com. Varej.
Atac.Drogas Medic.Est.SP; José Maria Soares – Presidente da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de MG; José Martins dos Santos - Presidente
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da Fed. dos Trab. no Com. de Min. e Deriv.Petr. do Est.SP;José Ribamar Rodrigues
Filho - Presidente da Fed. dos Emp. no Com. do Estado do MA; José Theodoro
Guimarães da Silva –Presidente da Federação dos Trabalhadores em Transportes
Terrestres de MG; Juracy Martins dos Santos - Presidente da Fed. dos Emp. em Estab.
de Serv. de Saúde do Est. RJ; Lázaro Pereira – Presidente da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de MG; Levi Fernandes
Pinto - Presidente da Fed. dos Emp. no Com. e Congêneres do Estado de MG;Lourival
Figueiredo Melo - Presidente da Fed. dos Emp. Ag. Autôn. do Com. do Estado de
SP; Luiz Lopes de Lima – Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
dos Estados de GO, TO e DF; Luiz Sérgio da Rosa Lopes – Presidente da Federação
dos Contabilistas do RJ, ES e BA; Luiz Souza Arraes - Presidente da Fed. dos Emp.
em Postos de Serv. Comb. Derivados Petr. Estado de SP; Marciano Rodrigues de
Souza - Presidente da Fed. dos Trab. na Mov. de Merc. em Geral dos Estados de Goiás
e Bahia; Maria As Graças Batista Carriconde – Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas de Uberaba – MG;Maria Bernadete Lira
Lieuthier - Presidente da Fed. Nac. das Secretárias e Secretários; Marivaldo Nazareno
Vieira da Silva – 2º Secretario da Região Norte da CNTI – PARÁ; Newton Pires
Miller – Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de
MG; Olívio José Siqueira - Presidente da Fed. dos Trab. na Mov. de Merc. em Geral
do Est.de MG; Oneide de Paula - Presidente da Fed. dos Trab. na Mov. de Merc. em
Geral do Est.SC; Ozano Pereira da Silva – Presidente da Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça de SP; Pedro Ricardo Filho – 2º Secretario
da Região Nordeste da CNTI – RN;Percília Florêncio da Silva - Presidente da Fed. dos
Trab. no Com. do Estado do AM; Raimundo Firmino dos Santos - Presidente da Fed.
Nac. dos Trab. na Mov. de Merc. em Geral; Raimundo Nonato dos Santos - Presidente
da Fed. dos Trab. no Com. e Serviços do Estado do PI; Reinaldo Ferreira Cabral –
Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de MG;Ronildo
Torres Almeida - Presidente da Fed. dos Emp. no Com. e Serviços do Est. SE; Saulo
Silva - Presidente da Fed. dos Emp.do Grupo do Com. do Estado do MT; Sérgio Lima Presidente da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do
PR;Valmir de Almeida Lima – Presidente da Federação dos Empregados no Comércio
do Norte e Nordeste – FECONESTE e Diretor da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio CNTC; Vicente da Silva – Presidente da Federação dos
Empregados no Comércio do Estado do Paraná.

7. Sindicatos de Trabalhadores.

Ademir Rodrigues – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Ensino de Presidente Prudente; Adir de Souza - Presidente do Sind. dos Téc. Seg.
do Trab. do Est. do PR; Afonso Schwengber - Presidente do Sind. dos Emp. no Com.
de Stª Cruz do Sul; Alfredo Luiz da Costa Presidente do Sind. dos Téc.
Seg. do Trab. do Est. do RN; Américo Fabrício Pereira - Presidente do Sind. dos Emp.
no Com. de S. Luiz Gonzaga; Ana Maria Netto da Silva - Presidente do Sind. das
Secretárias do Est. de SC; Antônio Alves Moreira – Presidente do Sindicato dos
Contabilistas de Petrópolis/RJ; Antônio Bittencourt Neto –Presidente do Sindicato dos
Professores de Florianópolis/SC; Antônio Celso Viana - Presidente do Sind. dos Téc.
Seg. do Trab. do Est. de SC; Antônio Favarelli – Presidente do Sindicato dos
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Professores de Capivari; Antônio Fellini - Presidente do Sind. dos Emp. no Com. de
Canoas; Aristeu Lázaro Salvador - Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do Trab. do Est.
de AL; Arlindo Nelson Ritter –Presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do
Trabalho do Rio Grande do Sul; Armando Henrique - Presidente do Sind. dos Téc.
Seg. do Trab. do Est. de SP; Armando Raphael D´Avóglio – Presidente do Sindicato
dos Professores e Auxiliares Administrativos de Votuporanga; Aurivane M. de F. A.
Alexandre - Presidente do Sind. das Secretárias do Est. de AL; Ayrton Onofre da
Silva – Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Lins; Beatriz de
Fátima Plenamente - Presidente do Sind. das Secretárias do Est. do MS; Bento Alípio
da Silveira - Presidente do Sind. dos Emp. no Com. de Cruz Alta; Bianor Magalhães
Corrêa - Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do Trab. do Est. do AP; Carlo Alberto
Lando - Presidente do Sind. dos Emp. no Com. de Francisco Beltrão; Carlos Alberto
Nascimento - Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do Trab. do Est. do RS; Carlos magno
da Silva Bernardo – Presidente do Sindicato dos Professores de Santa Catarina; Carlos
Ramiro – Presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo – APEOESP; Cássio Antônio da Silva Tenani – Presidente do Sindicato dos
Professores e Auxiliares Administrativos de Fernandópolis e Jales; Celso Soares
Nogueira – Presidente do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do
ABC; Cícero Robson Bandeira Feitosa - Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do Trab.
do Est. do RR;Cláudio Figueiroba Raimundo – Presidente do Sindicato dos
Auxiliares de Administração Escolar de Sorocaba; Cláudio Mota -Presidente do Sind.
dos Emp. no Com. de Salvador; Daniel Jacob – Presidente do Sindicato dos
Professores de Sumaré e Região; Davi Getúlio Marques da Silva - Presidente do Sind.
dos Téc. Seg. do Trab. do Est. do MT; Décio Braga – Presidente do Sindicato dos
Professores do Estado de Minas Gerais – Sinpro/MG; Dileuza Medianeira L. Maia Presidente do Sind. dos Emp. no Com. de S. Francisco de Assis; Dionísio Neuleraldo
Pinto Mazui - Presidente do Sind. dos Emp. no Com. de Quarai; Diretoria do
SINDUTE – MG – Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação e MG; Domingos
Sávio Mendes Mota - Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do Trab. do Est. de
MG; Edson José Aguiar de Carvalho - Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do Trab. do
Est. do AM; Elias Bernardino da Silva Júnior - Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do
Trab. do Est. do RJ; Eurípedes Machado Rodrigues – Presidente do Sindicato dos
Professores de Sorocaba; Fátima Aparecida Marins Silva – Presidente do Sindicato
dos Auxiliares de Administração Escolar de Bauru; Francinete Andrade C. Pereira Presidente do Sind. das Secretárias do Est. da PB; Francisco José de Souza Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do Trab. do Est. do PI; Francisco Tadeu do
Nascimento - Presidente do Sind. das Secretárias do Est. de SP; Gleide Penha de
Oliveira de Oliveira - Presidente do Sind. das Secretárias do Est. do RS; Hamilton
Rosa Pereira –Presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Particular de Lorena;
Hildemar de Jesus Nina - Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do Trab. do Est. do
MA; Hilma L. Pinage Santos - Presidente do Sind. das Secretárias do Est. do
AM; Itamar Oliveira Almeida – Presidente do Sindicato dos Contabilistas de
Friburgo/RJ; Ivanildo Bento da Silva - Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do Trab. do
Est. do CE; Ivanir Fátima Perrone Andreis - Presidente do Sind. dos Emp. no Com.
de Caxias do Sul; Izaac Antônio de Oliveira – Diretor do Sindicato dos Professores do
Distrito Federal; Izabel Cristina Baptista - Presidente do Sind. das Secretárias do Vale
do Paraíba;
Jaziel Aristides de Carvalho - Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do Trab. do Est. da
BA; Jéferson Campos – Presidente do Sindicato dos Professores de Taubaté; João
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Manoel dos Santos – Presidente do Sindicato dos Auxliares de Administração Escolar
de Piracicaba; Jocimar Brandino de Oliveira – Presidente do Sindicato dos
Professores de Catanduva; José Cláudio Chaves –Presidente do Sindicato dos
Auxiliares de Administração Escolar de Mogi das Cruzes; José Cleo de Lima das
Neves - Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do Trab. do Est. de RO; José Cursino dos
Santos Filho – Presidente do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes; José
Maria Gasparetto – Presidente do Sindicato dos Professores de Araraquara; José
Roberto Marques Castro –Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino de Marília; Josvaldo Maria dos Anjos - Presidente
doSind. dos Téc. Seg. do Trab. do Est. do ES; Luiz Carlos Custódio – Presidente do
Sindicato dos Professores e Auxiliares Administrativos de Araçatuba e Região; Mara
Lúcia Bito Legatzki – Presidente do Sindicato dos Professores de Rio Claro; Márcio
Campos – Presidente do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de
Santos; Maria Aparecida Maganha – Presidente do Sindicato dos Professores de São
José dos Campos; Maria Bernadete Lieuthier - Presidente do Sind. das Secretárias do
Est. de PE; Maria de Jesus a Silva – Vice-presidente do Sindicato dos Auxiliares em
Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF; Maria Lúcia de Souza - Presidente do
Sind. das Secretárias do Est. de SE; Maria Normélia Alves Nogueira - Presidente do
Sind. das Secretárias do D. Federal; Mário Joaquim Aredes Crescêncio – Presidente
do Sindicato dos Professores de Pindamonhangaba;Maurício Carlos Ruggiero –
Presidente do Sindicato dos Professores de São Carlos; Milton Pereira de Oliveira –
Presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Distrito
Federal; Moacir Pereira – Presidente do Sindicato dos Professores de Bragança
Paulista; Neuralice César Maina - Presidente do Sind. das Secretárias do Est. do
PR; Nilzenir de Lourdes Almeida Ribeiro - Presidente do Sind. das Secretárias do Est.
do MA; Norberto Comune – Presidente do Sindicato dos Professores de Itatiba;Paulo
Antônio Pereira da Silva - Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do Trab. do Est. de
TO; Paulo Sebastião Pessoa – Presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do
Trabalho de Pernambuco; Paulo Sérgio Franco – Presidente do Sindicato dos
Professores do Interior/SP; Reginaldo Costa – Presidente do Sindicato dos Professores
de Guaratinguetá; Regnério Terra Neto –Presidente do Sindicato dos Professores de
Franca; Reinaldo da Costa Pereira - Presidente do Sind. dos Téc. Seg. do Trab. do Est.
do MS; Rejane Soares Monteiro - Presidente do Sind. das Secretárias do Est. do
RN; Rita de Cássia M. da Costa - Presidente do Sind. das Secretárias do Est. da
BA; Rita Terezinha de Miranda Furquim – Presidente do Sindicato dos Professores e
Auxiliares de Administração Escolar de Ribeirão Preto; Roberto Raimundo Chaves
Failache - Presidente do
Sind. dos Téc. Seg. do Trab. do Est. do PA; Rodoval
Moreira da Nova – Presidente do Sindicato dos Contabilistas da Bahia; Rodrigo
Pereira de Paulo – Presidente do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos de
Ensino do DF; Ronaldo Torelli – Presidente do Sindicato dos Professores e
Trabalhadores em Educação de Dracena e Região; Sebastião Clementino da Silva –
Presidente do Sindicato dos Professores de Bauru; Sérgio Lima - Presidente do
Sindicato dos Professores do PR; Silas Batista da Silva - Presidente do Sind. dos Emp.
no Com. de Juiz de Fora; Solange Giorni - Presidente do Sind. das Secretárias do Est.
de MG; Stela Pudo Basiuk - Presidente do Sind. das Secretárias de Santo André; Sueli
Araújo Coutinho – Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campos/RJ; Sylvio
Silomar da Silva Filho - Presidente do Sind.Téc. Seg. Trab. Est. PB; Teresinha de
Jesus C. Miranda - Presidente do Sind. das Secretárias do Est. do CE; Valdecir
Sampolla Caetano – Presidente do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar
de São José dos Campos;Valdecy Meireles do Carmo - Presidente do Sind. dos Téc.
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Seg. do Trab. dos Est. de GO e TO; Vera Gorron – Presidente do Sindicato dos
Professores de Leme e Região; Walquiria Guimarães Costa - Presidente do Sind. das
Secretárias do Est. do PI;Walter de Souza Monteiro - Presidente do Sind. dos Téc.
Seg. do Trab. do Est. de SE.
8. Sindicatos e Associações de Sociólogos.
Alcione Prá – Presidente do Sindicato dos Sociólogos do Estado do Paraná; Alexandre
Fernandes Corrêa – Presidente do Sindicato dos Sociólogos do Estado do
Maranhão; Carmen Cunha – Presidente da Associação dos Sociólogos do Estado da
Bahia; Erlando Reses – Coordenador Geral da Comissão Pró-Associação dos
Sociólogos do Distrito Federal; Fernando Antônio Camargo Vaz –Coordenador Geral
do Sindicato dos Cientistas Sociais do Estado de Minas Gerais; João Ives Dotti Júnior
– Comissão Pró-Sindicato dos Sociólogos do Estado do Espírito Santo; José Batista –
Presidente do Sindicato dos Sociólogos do Estado da Bahia; Manoel Heleno Castro –
Coordenador Geral da Comissão Pró-Sindicato dos Sociólogos do Estado de
Pernambuco; Manoel Matias Filho –Presidente do Sindicato dos Sociólogos,
Antropólogos e Cientistas Sociais do Estado do Rio Grande do Norte; Paulo Roberto
Martins – Presidente do Sinsesp – Sindicato dos Sociólogos do Estado de São
Paulo; Raimundo Nonato Uchôa Araújo – Presidente do Sindicato dos Sociólogos do
Estado do Piauí; Robson Rangel Gonçalves – Presidente da ACSES- Associação dos
Cientistas Sociais do Espírito Santo; Santo Conterato – Diretor administrativo da
Associação Profissional dos Sociólogos do Rio de Janeiro; Sebastiana Melul de
Oliveira – Presidente do Sindicato dos Sociólogos do Estado do Pará; Valéria Mont
Serrat – Comissão Pró-Sindicato dos Sociólogos de Mato Grosso do Sul.

9. Outras entidades e diretores de entidades.

Abrahão Scopel Ramos Filho – Coordenador da Sub-sede de Teófilo Otoni do
Sindicado Único dos Trabalhadores em Educação em Minas Gerais; Alice Anabuki
Plancherel – Diretora da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas
– ADUFAL; Ali El-Khatib – Superintendente do Instituto Jeresuém; Associação dos
Moradores da Casa do Estudante Universitário – AMCE UFPEL; Celso Luis Sá
Carvalho – Diretor da FASUBRA; Damiana Pinto Figueiredo – Diretora
Administrativa da Amigos Associados de São Gonçalo AMASG/RJ; Edson Eduardo
Ramos da Silva – Sociólogo em SP e Presidente do Instituto São Benedito; Edson
Neves Valadares – Vice-Presidente da Associação dos Sociólogos do Estado da Bahia
– ASEB e diretor do Sinseb; Elias Ulrich –Presidente da Associação dos Funcionários
do Instituto Educacional Piracicabano AFIEP; Elisabeth Mariano – Diretora da
RevistaEspaço Mulher; Fábio Palácio de Azevedo – Presidente do Centro de Estudos e
Memória da Juventude (CEMJ); João Marcos Vidal –Coordenador da Comissão de
Jovens da Coordenação de Centrais Sindicais do Cone Sul; José Augusto da Silva
Filho – Diretor da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho; José
Carlos Perret Schulte – Coordenador Nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores –
FST e Secretário Geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio –
CNTC; José Marcos Nascimento Magalhães – Presidente do Conselho Municipal de
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Educação – Teófilo Otoni – MG; Laboratório de Sociologia do Trabalho –
LASTRO do Departamento de Sociologia Política da Universidade Federal de Santa
Catarina; Leia de Souza Oliveira –Diretora da FASUBRA; Lourenço Cardoso –
Sociólogo e Presidente da Associação dos Técnicos de Nível Superior da Prefeitura de
Belo Horizonte; Luiz Carlos de Souza – Diretor da FASUBRA; Luiz Gustavo
Moutinho Campos Presidente da União Estudantil de Teófilo Otoni/MG; Marcelo
Costa – Coordenador Geral da Associação de Profissionais de Educação da
FAETEC; Maria Beatriz Rodrigues – Presidente Conselho Municipal dos Direitos da
Criança
e
do
Adolescente
–
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ANEXO W - Consulta do RS e de SP sobre a Resolução nº4/2006 do MEC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica UF: DF
ASSUNTO: Consulta sobre a implementação das disciplinas Filosofia e Sociologia no
currículo do Ensino Médio
RELATOR: Cesar Callegari
PROCESSO Nº: 23001.000180/2008-81
PARECER CNE/CEB Nº:

COLEGIADO:

APROVADO EM:

22/2008

CEB

8/10/2008

I – RELATÓRIO
Foi protocolado no Conselho Nacional de Educação o Oficio nº 1.897/GAB/SEB/MEC,
de 13 de junho de 2008, pelo qual a professora Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva,
Secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, encaminhou, para análise e
posicionamento, consulta nos seguintes termos:
1. Considerando a aprovação pelo Congresso Nacional e a sanção presidencial da
Lei n° 11.684, de 2 de junho de 2008, incluindo Sociologia e Filosofia como disciplinas
obrigatórias no currículo do ensino médio e com vistas a analisar os questionamentos
encaminhados a esta Secretaria sobre o referido assunto, consultamos a esse Conselho sobre o
seguinte:
• até o presente momento, seguindo determinação do CNE, os estados vinham
oferecendo as disciplinas de acordo com distribuição e programação própria das
escolas/sistemas de ensino na sua organização curricular. Considerando que a supracitada Lei
passa a vigorar na data de sua publicação, haverá um prazo para a sua implantação e
conseqüente inclusão das duas disciplinas nas três séries do currículo escolar?; e
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• é possível estabelecer plano de implantação gradativa das referidas disciplinas
ao longo dos próximos anos para cada uma das séries do ensino médio permitindo que os
sistemas de ensino organizem quadro de professores que atenda a nova demanda estabelecida
com a sanção da citada lei?
2. Em face ao exposto, consideramos de suma importância o posicionamento desse
Colegiado, uma vez que permitirá aos sistemas de ensino estabelecer com mais clareza as
condições de planejamento e estruturação das mudanças que serão necessárias ao
atendimento da legislação que acaba de entrar em vigor.
A consulta formulada é circunscrita à questão de prazo, convindo, no entanto, que seja
apreciado, também, o entendimento de “série” e de “disciplina”, termos empregados na
redação do inciso IV do art. 36, caput, da LDB, introduzido pela Lei nº 11.684/2008.
Preliminarmente, registra-se que, em 7 de julho de 2006, anteriormente, portanto, à
promulgação da Lei nº 11.684/2008, que alterou a Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, a Câmara de Educação Básica havia aprovado o Parecer CNE/CEB nº

38/2006, sobre a inclusão das disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo do
Ensino Médio. Esse Parecer ensejou a edição da Resolução CNE/CEB nº 4/2006, que
alterou o artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98, instituidora das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
Em síntese, correspondendo ao Parecer, a Resolução determinava que as
propostas pedagógicas de escolas com organização curricular flexível, não estruturada
por disciplinas, deveriam assegurar tratamento interdisciplinar e contextualizado,
visando ao domínio de conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao
exercício da cidadania. E que, no caso de escolas com, no todo ou em parte, organização
curricular estruturada por disciplinas, deveriam ser incluídas as de Filosofia e
Sociologia.
Sobrevindo as alterações na LDB, por força da Lei nº 11.684/2008, as
resistências às mudanças nas citadas Diretrizes Curriculares, propostas pelo Parecer
CNE/CEB nº 38/2006, passam para plano secundário ou deixam de existir, surgindo, no
entanto, questionamentos quanto a sua aplicação, como mostra a consulta da Secretaria
de Educação Básica do MEC.

Análise do mérito
I – A Lei nº 11.684/2008 é um ordenamento adjetivo em relação à Lei nº
9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já que
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promulgada unicamente para alterar, na LDB, o art. 36, no seu caput introduzindo o
inciso IV e revogando, do seu § 1º, o inciso III. O inciso III, revogado, prescrevia a
diretriz de que o domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao
exercício da cidadania fosse demonstrado pelo educando ao final do Ensino Médio. O
inciso IV, introduzido, estabelece a diretriz de que serão incluídas a Filosofia e a
Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do Ensino Médio.
Nesse sentido, o referido inciso IV se inscreve, subordinadamente, nos
mandamentos do caput do art. 36, o qual estabelece diretrizes que o currículo do Ensino
Médio observará, mas, determina, igualmente, que esse currículo deve observar o
disposto na Seção I do Capítulo II, referente à Educação Básica.
Essa Seção I do Capítulo II, da LDB, é de caráter geral e estruturante para os
currículos das etapas da Educação Básica e, portanto, do Ensino Médio. Entre outros, é
chave o art. 23: A Educação Básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados,
com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de
organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar
(gn).
Por outro lado, o inciso IV do caput do art. 36, da LDB, na forma como foi
introduzido pela Lei nº 11.684/2008, tem caráter de diretriz e não de determinação de
estudo, conhecimento, componente, ensino ou conteúdo prescritos obrigatoriamente
pelos parágrafos do art. 26, da Seção I, Capítulo II, da mesma LDB.
Sem dúvida, no entanto, com a Lei nº 11.684/2008, quis o legislador que
Filosofia e Sociologia componham obrigatoriamente, em todas as suas “séries”, o
currículo do Ensino Médio oferecido por todas as escolas, sejam públicas, sejam
privadas.
II – Como entender este termo “série” à luz da LDB?
Esta utiliza, sem rigor conceitual, os termos série, etapa e fase para designar
cada um dos anos da duração mínima obrigatória para o Ensino Fundamental e Ensino
Médio.
O disposto no seu art. 23 torna claro, entretanto, que não é obrigatória a
estruturação do curso por seqüência de séries, pois admite diversas formas de
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organização, além da seriada tradicional254 (o que é obrigatório é o número mínimo de
anos para a Educação Básica). Esse entendimento está refletido, por exemplo, no inciso
III do art. 24 que considera a adoção de progressão regular por série255 como uma das
formas que os estabelecimentos podem adotar.
A propósito, este Conselho tem utilizado o termo “ano”, ao invés de série, etapa
ou fase, o que evita que se consagre, como “oficial” e única, a organização por séries,
embora seja a forma convencional e predominante.
Não há dúvida, de todo modo, que o legislador, mesmo utilizando o termo
específico “série” no novo inciso IV do art. 36, da LDB, incluiu a Filosofia e a
Sociologia ao longo de todos os anos do Ensino Médio, quaisquer que sejam a
denominação e a forma de organização adotada, seja com formato disciplinar, seja com
construção flexível e inovadora, diversa da tradicional.
Desse entendimento resulta que os sistemas de ensino de todos os entes
federativos devem fixar normas complementares e medidas concretas para a oferta
desses componentes curriculares em todos os anos de duração do Ensino Médio.
Devem, ainda, zelar para que haja sua efetivação, coibindo atendimento
meramente formal ou esparso e diluído, garantindo aulas suficientes para o
desenvolvimento adequado de estudos e atividades desses componentes, com a
designação específica de professores qualificados para tanto.
III – Há, também, a questão referente ao entendimento do termo “disciplina” e
ao tratamento curricular a ser dado à Filosofia e à Sociologia em todos os anos do
Ensino Médio.
Lembra-se, inicialmente, que este Conselho, pelo Parecer CNE/CEB nº 38/2006,
que tratou da inclusão obrigatória da Filosofia e da Sociologia no currículo do Ensino
Médio256, já havia assinalado a diversidade de termos correlatos utilizados pela LDB.
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art. 23 - A Educação Básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos,
alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em
outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de
aprendizagem assim o recomendar (Seção I – Das Disposições Gerais, do Capítulo II – Da Educação
Básica, do Título V – Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino).
255

No art. 24, diz o inciso III: nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o
regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do
currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.
256

Este Parecer deu origem à Resolução CNE/CEB nº 4/2006, que alterou o artigo 10 da Resolução
CNE/CEB nº 3/98, instituidora das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
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São empregados, concorrentemente e sem rigor conceitual, os termos disciplina, estudo,
conhecimento, ensino, matéria, conteúdo curricular, componente curricular.
É oportuno relembrar que o referido Parecer havia retomado outro, o CNE/CEB
nº 5/97 (que tratou de Proposta de Regulamentação da Lei nº 9.394/96), o qual,
indiretamente, unificou aqueles termos, adotando a expressão componente curricular.
Considerando outros (Pareceres CNE/CEB nº 16/2001257 e CNE/CEB nº
22/2003258), o Parecer CNE/CEB nº 38/2006 assinalou que não há na LDB relação
direta entre obrigatoriedade e formato ou modalidade do componente curricular (seja
chamado de estudo, conhecimento, ensino, matéria, conteúdo, componente ou
disciplina). E indicou que, quanto ao formato de disciplina, não há sua obrigatoriedade
para nenhum componente curricular, seja da Base Nacional Comum, seja da Parte
Diversificada. As escolas têm garantida a autonomia quanto à sua concepção
pedagógica e para a formulação de sua correspondente proposta curricular, sempre que
o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar, dando-lhe o formato que
julgarem compatível com a sua proposta de trabalho.
Por ser essa a lógica da LDB, o Parecer definiu, como diretriz curricular, que as
escolas, ao usarem a autonomia que lhes dá a Lei, se obrigam a garantir a completude e
a coerência de seus projetos pedagógicos. Assim, devem dar o mesmo valor e
tratamento aos componentes do currículo que são obrigatórios, seja esse tratamento por
disciplinas, seja por formas flexíveis e inovadoras, por exemplo, unidades de estudos,
atividades

ou

projetos

interdisciplinares

e

contextualizados,

desenvolvimento

transversal de temas ou outras formas diversas de organização.
Da lógica da LDB e, em especial, de suas disposições gerais e estruturantes, bem
como do exposto, decorre que as considerações do Parecer CNE/CEB nº 38/2006
continuam válidas, após as alterações da LDB, promovidas pela Lei nº 11.684/2008.
Agora, porém, é clara e definida a obrigatoriedade de serem incluídos os componentes
curriculares Filosofia e Sociologia em todos os anos do Ensino Médio, dando-se-lhes o
mesmo tratamento dos demais obrigatórios, que podem não assumir, como literalmente
na Lei, o formato de “disciplinas”.
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Este Parecer trata de consulta quanto à obrigatoriedade da Educação Física como componente
curricular da Educação Básica e sobre a grade curricular do curso de Educação Física da rede pública de
ensino.
258

Este Parecer trata de questionamento sobre currículos da Educação Básica das escolas públicas e
particulares.
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Devem, sim, ter esse formato, nos casos em que o currículo é organizado por
disciplinas, como, aliás, é predominante. Devem, porém, ser tratados diversamente, nos
casos em que o currículo é construído segundo concepção e arquitetura flexível, com
tratamento interdisciplinar e contextualizado.
IV – Uma última questão, que diz respeito mais diretamente à consulta recebida,
refere-se ao prazo para implementação da obrigatoriedade da inclusão da Filosofia e da
Sociologia em todos os anos do Ensino Médio.
As alterações da Lei nº 11.684/2008 na LDB entraram em vigor na data de sua
publicação, em 3/6/2008, ou seja, nessa data o art. 36 da LDB ficou modificado, com a
revogação do § 1º do inciso III e a introdução do inciso IV, no seu caput que determina
a inclusão da Filosofia e da Sociologia no Ensino Médio.
Por uma interpretação estrita, sua aplicação seria imediata, facilitada porque
muitos sistemas de ensino e escolas, superando resistências e dificuldades, já antes as
tornaram realidade, pois haviam implantado uma ou ambas em seus currículos por
decisão originária própria, ou as implantaram ou estão preparadas para tal em
decorrência das alterações na Resolução CNE/CEB nº 3/98 (Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio).259
Para implementação efetiva da nova disposição do inciso IV do art. 36 da LDB,
contudo, cabe considerar que a Lei nº 11.684/2008 foi promulgada em meio ao ano
letivo da quase totalidade das escolas. Assim considerando, cabe interpretação,
estabelecendo-se um prazo que seja exeqüível, sem ser protelatório.
Por um lado, lembra-se precedente da própria LDB, a qual, no seu art. 88, deu
prazo para que União, Estados, Distrito Federal e Municípios adaptassem sua legislação
educacional e de ensino às suas então novas disposições.
Por outro lado, uma interpretação por este Colegiado quanto ao prazo é legítima,
uma vez que a LDB, no seu artigo 90, estabeleceu que as questões suscitadas na
transição entre o regime anterior e o que se institui nesta Lei serão resolvidas pelo
Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos
normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária.
Embora a LDB, com seu texto original, já tenha passado do seu período de
transição, trata-se agora de interpretar regra nova nela introduzida, exercendo-se a
259

Recorda-se que as alterações foram propostas pelo Parecer CNE/CEB nº 38/2006 e promovidas pela
Resolução CNE/CEB nº 4/2006, quase um ano antes, em julho e agosto de 2006, respectivamente.
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atribuição conferida pelo citado artigo 90 para se determinar concretamente o prazo para
adaptação à recente disposição.
Nesse sentido, é razoável e é legítima a proposição para que a aplicação do
inciso IV do art. 36, da LDB, atenda normas complementares e medidas concretas que
devem ser fixadas pelos respectivos sistemas de ensino, até 31 de dezembro de 2008,
para que sua implantação possa ser gradual, como segue:
– iniciar em 2009 a inclusão obrigatória dos componentes curriculares Filosofia
e Sociologia em, pelo menos, um dos anos do Ensino Médio, preferentemente a partir
do primeiro ano do curso;
– prosseguir essa inclusão ano a ano, até 2011, para os cursos de Ensino Médio
de 3 anos de duração, e até 2012, para os cursos com 4 anos de duração.
Os sistemas de ensino e as escolas que avançaram, já têm implantado um ou
ambos componentes em seus currículos, terão, com certeza, a possibilidade de antecipar
a realização desse cronograma, para benefício maior de seus alunos.
Reitera-se, por oportuno, que os sistemas de ensino devem zelar para que haja
eficácia na inclusão dos referidos componentes, coibindo-se atendimento meramente
formal ou diluído, e garantindo-se aulas suficientes em cada ano e professores
qualificados para o seu adequado desenvolvimento. O zelo na eficácia dessa inclusão é
da maior relevância, por atender à lei e pelo valor próprio como campos do
conhecimento humano. Mas, é relevante, também, porque são propícios ao desejado
desenvolvimento do educando para o exercício da cidadania, e seu aprimoramento
como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico, permitindo tempos e situações para a direta difusão
de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de
respeito ao bem comum e à ordem democrática, como diz a LDB em diferentes
momentos ao tratar da Educação Básica e, em particular, do Ensino Médio.
Como já foi dito no Parecer CNE/CEB nº 38/2006, não há dúvida de que,
qualquer que seja o tratamento dado a esses componentes, as escolas devem oferecer
condições reais para sua efetivação, com professores habilitados em licenciaturas que
concedam direito de docência desses componentes, além de outras condições, como,
notadamente, acervo pertinente nas suas bibliotecas. Nesta oportunidade, pode-se
acrescentar que as escolas devem definir claramente o papel desses componentes no seu
currículo, destinando carga horária suficiente para o seu adequado desenvolvimento.
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V – Como última consideração, não parece oportuno propor que todas as
conclusões deste Parecer sejam objeto de ato que atualize a Resolução CNE/CEB nº
3/98 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, como
ocorreu quando aprovado o Parecer CNE/CEB nº 38/2006 e editada a Resolução
CNE/CEB nº 4/2006.
É oportuno, no entanto, repetir e enfatizar o que foi expresso no citado Parecer
CNE/CEB nº 38/2006:
(...) não se pode deixar de considerar a necessidade de revisão e atualização
das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, visando à sua
revitalização. Já são passados oito anos
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de sua edição, período no qual inovações

foram propostas, experiências foram desenvolvidas, estudos e pesquisas foram
realizados. Alterações legislativas foram efetivadas, sendo que a LDB já sofreu várias
emendas, algumas delas referentes, justamente, ao Ensino Médio.261 Outras leis foram
promulgadas, que interferem nesse ensino, como as Leis Federais nº 10.172/2001
(Plano Nacional de Educação), nº 9.795/99 (Política Nacional de Educação
Ambiental), e nº 11.161/2005 (oferta do ensino da Língua Espanhola).262
De qualquer modo, norma da magnitude das Diretrizes que, por vez primeira
foi elaborada e editada, tem, inevitável e desejavelmente, um caráter de orientação
inicial de trabalho. Já é tempo de avaliar seus resultados, propriedades e inadequações
e, sobretudo, de incorporar dados das experiências e de retornar ao debate com a
comunidade educacional e com a sociedade civil, contribuindo para que o Ensino
Médio, etapa final da Educação Básica, se corporifique, verdadeiramente, como um
projeto da Nação.
No aguardo da revisão e atualização dessas Diretrizes, propõe-se, por este
Parecer, um Projeto de Resolução que dispõe, tão somente, sobre os pontos pertinentes
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Agora, já são passados 10 anos!...

261

Acrescidas, só em 2008, das Leis nº 11.645/2008 (obrigatoriedade do estudo da história e cultura
indígena, além da afro-brasileira); nº 11.769/2008 (música como conteúdo obrigatório do componente
curricular Arte); nº 11.741/2008 (acréscimo da Seção IV-A – “Da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio”, ao Capítulo II do Título V, entre outras medidas) e a nº 11.684/2008, objeto central deste
Parecer.
262

Acrescente-se, ainda, a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a qual determina no seu art. 22: Nos
currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo
de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir
conhecimentos sobre a matéria.
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à implementação da Filosofia e Sociologia no Currículo do Ensino Médio, a partir da
edição da Lei nº 11.684/2008, que alterou a LDB.
II – VOTO DO RELATOR

Nos termos deste Parecer, nosso voto é no sentido de responder à consulta,
indicando que:
1. os componentes curriculares Filosofia e Sociologia são obrigatórios ao longo
de todos os anos do Ensino Médio, qualquer que seja a denominação e a forma de
organização curricular adotada;
2. para a Educação Básica e, portanto para o Ensino Médio, não é obrigatória a
estruturação do curso por seqüência de séries, pois a LDB admite diversas formas de
organização, além da seriada tradicional, sendo que o obrigatório é o número mínimo de
anos;
3. as escolas têm autonomia quanto à concepção pedagógica e à formulação de
sua correspondente proposta curricular, desde que garantam sua completude e
coerência, devendo dar o mesmo valor e tratamento aos componentes do currículo que
são obrigatórios, seja esse tratamento por disciplinas, seja por formas flexíveis, com
tratamento interdisciplinar e contextualizado;
4. a aplicação do inciso IV do art. 36, da LDB, que inclui a Filosofia e a
Sociologia como obrigatórias em todas os anos do Ensino Médio atenderá normas
complementares e medidas concretas que devem ser fixadas pelos respectivos Sistemas
de Ensino até 31 de dezembro de 2008;
5. a implantação obrigatória dos componentes curriculares Filosofia e Sociologia
em todas as escolas, públicas e privadas, obedecerá aos seguintes prazos:
a. início em 2009, com a inclusão em, pelo menos, um dos anos do Ensino
Médio;
b. prosseguimento dessa inclusão, ano a ano, até 2011, para os cursos de Ensino
Médio de 3 anos de duração, e até 2012, para os cursos com duração de 4 anos;
6. os sistemas de ensino devem zelar para que haja eficácia na inclusão dos
referidos componentes, garantindo-se aulas suficientes em cada ano e professores
qualificados para o seu adequado desenvolvimento, além de outras condições, como,
notadamente, acervo pertinente nas suas bibliotecas;
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7. responda-se à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação –
SEB/MEC e envie-se cópia deste ao Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de
Educação – FNCE, aos Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito Federal, ao
Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED, às Secretarias de Educação
dos Estados e do Distrito Federal, à União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação – UNCME e à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação –
UNDIME.
Propõe-se, ainda, o anexo Projeto de Resolução, dispondo sobre a
implementação da Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio.

Brasília (DF), 8 de outubro de 2008.
Conselheiro Cesar Callegari – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.

Sala das Sessões, em 8 de outubro de 2008.
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheiro Mozart Neves Ramos – Vice-Presidente
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ANEXO X – Carta do Prof. Mauro Roese/UFRGS para Tom Dwyer/SBS

Oi Tom, tudo bem?

Ontem participei da audiência pública do Conselho Estadual da Educação do
RS, as diversas entidades presentes manifestaram-se sobre a implementação da
sociologia no ensino médio.
Todas as instituições presentes fizeram intervenções, falei em nome da UFRGS
e da Comissão de Ensino da SBS, por isso estou enviando a você este relato.
A maior parte das falas foram manifestações sobre a importância da Sociologia
para a formação de cidadãos conscientes e em condições de transformar a sociedade,
teve um que leu um trecho de um conto do B. Brecht, enfim não concordo muito com
essa cantilena, mas enfim...
A representação do SINEPE (sindicato das escolas particulares) veio com
diretores, assessores jurídicos e de comunicação. A fala deles estava super estruturada e
centraram fogo na contestação jurídica do parecer do CNE, basicamente questionando a
legitimidade do CNE e CEEd de interferir nos currículos escolares. Segundo eles o
parecer fere o pacto federativo e a autonomia das escolas de definir seus currículos.
Eles defenderam a posição do CEEd de SP que decidiu não seguir a orientação
do CNE e reivindicam a formulação original da LDBn que define a Sociologia e a
Filosofia como conteúdo transversal e não como disciplina, alegando que a maioria das
escolas faz isso.
Na minha fala argumentei que o que estava em questão não era a relevância do
ensino de sociologia, uma vez que isso já está consagrado pela LDBn, mas a forma
como ele é implementado. Aleguei que o parecer do CNE leva em conta o fato de que a
transversalidade na prática não tem funcionado sem a presença de disciplinas
estruturadas e professores com formação em suas disciplinas, ou seja, é importante este
diálogo entre disciplinas e a transversalidade, mas não há diálogo sem interlocutores
qualificados e presentes.
Para contestar a posição do sinepe argumentei que a autonomia das escolas não
pode se sobrepor à qualidade do ensino e que cabe aos conselhos nacional e estaduais
ouvir os atores envolvidos na questão e decidir a melhor forma de implementação de
suas diretrizes. Argumentei que a briga entre o CEEd/SP e o CNE é política e está se
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sobrepondo aos interesses da educação brasileira, portanto não é um bom exemplo para
nós.
Finalmente fiz um breve relato do curso de licenciatura em C. Sociais da
UFRGS que vem formando com qualidade e quantidade professores de sociologia, a
maioria deles também bacharéis, ou seja, qualificados tanto para o magistério como para
a carreira acadêmica.
Fiquei com a impressão que o CEEd daqui está inclinado a seguir o parecer do
CNE, talvez negociando com o SINEPE o prazo e forma como será implantada a
disciplina.
era isso, Tom
um abraço
Mauro
-------------------------------------------------------------------------------Prof. Mauro Roese
Coordenador da Comissão de Graduação das Ciências Sociais
UFRGS/IFCH/COMGRAD CSO

214

ANEXO Y – Parecer deputado Fernando Coruja CCJC/CD
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ANEXO Z – Manifesto da Sociedade Brasileira de Sociologia à Secretaria de
Educação de São Paulo

Ilma Profª Maria Helena Guimarães de Castro
DD. Secretária Estadual de Educação de São Paulo

10.03.08
Prezada Colega,

Desde que a Resolução nº 4 do MEC, de 16/08/2006 tornou obrigatório o ensino de
Sociologia e Filosofia no nível médio, a Sociedade Brasileira de Sociologia – SBS vem
desenvolvendo uma série de atividades em que as questões referentes à formação de
professores, programas, materiais didáticos e a relação entre a licenciatura e o
bacharelado são discutidas, envolvendo professores e pesquisadores das instituições de
ensino superior e do ensino médio, bem como alunos de Ciências Sociais. Por isso, foi
com grande surpresa que recebemos a notícia de que a Secretaria de Educação de São
Paulo, contrariamente do que vem acontecendo nos demais Estados do País, não só não
ampliou, estendendo a Sociologia a todas as escolas da rede, como a retirou da grade
curricular das escolas que já a contemplavam, impedindo que aquelas que quisessem
mantê-la assim o fizessem.
Não poderíamos deixar de manifestar a nossa preocupação com as implicações dessa
medida, seja para os professores efetivos e eventuais que a ministraram anteriormente,
seja para os cursos de licenciatura que têm registrado, ano a ano, o aumento do número
de alunos matriculados. E, sobretudo, para os próprios alunos que deixam de receber a
contribuição que a Sociologia poderia lhes oferecer e sabemos que “quanto mais
demorarmos para colocar esse meio de discernimento ao alcance dos jovens, mais se
agravará o analfabetismo cultural que limita o alcance e empobrece as outras disciplinas
do ensino médio” (José de Souza Martins). Como o compromisso da SBS,
especialmente de nossa Comissão de Ensino, tem sido o de garantir que a introdução da
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Sociologia na escola de nível médio seja feita com qualidade, dirigimo-nos a V.Sa. para
solicitar que seja retomado o contato iniciado em 2007 e que possamos definir uma
agenda de colaboração que venha facilitar e, se possível, garantir que a implementação
da Sociologia no Ensino Médio atenda às exigências e necessidades da formação das
novas gerações em nosso Estado.
No aguardo de uma manifestação dessa Secretaria, colocamo-nos à disposição para
maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Tom Dwyer
Presidente
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ANEXO AA – Parecer do senador Valter Pereira

PARECER Nº

, DE 2008

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2008 (nº
1.641, de 2003, na origem), que altera dispositivos do art. 36 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional. (Inclui a Filosofia e a
Sociologia como disciplinas obrigatórias no Ensino Médio)

RELATOR: Senador VALTER PEREIRA
I – RELATÓRIO

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 4, de 2008, de autoria do Deputado
Ribamar Alves, altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, conhecida como Lei de
Diretrizes e Bases (LDB), com o objetivo de incluir a Filosofia e a Sociologia como
disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio.
A proposição em análise acrescenta inciso IV ao referido art. 36, revoga o inciso
III do seu § 1º e estabelece que as normas que preconiza entrarão em vigor na data de
sua publicação.
Ao justificar sua proposição, o autor aponta que os documentos do Conselho
Nacional de Educação (CNE) relativos ao ensino médio já evidenciam a importância e a
necessidade do ensino da Filosofia e da Sociologia. Segundo ele, ao estabelecer que os
fundamentos do ensino médio se “assentam sob os conceitos da estética, política e
ética”, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) ratificam
essa posição.
Da mesma forma, o autor da proposição entende que a “estética da sensibilidade,
política da igualdade e ética da identidade”, mencionados nos pareceres do CNE como
premissas do novo ensino médio, nada mais são do que conceitos que nutrem “a
bagagem conceptual da Filosofia, suas categorias de discurso mais originais ao longo
dos seus vinte e cinco séculos”.
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Na Câmara dos Deputados, o PLC em foco recebeu parecer favorável da
Comissão de Educação e Cultura e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
No Senado, foi distribuído apenas a esta Comissão.
II – ANÁLISE

A Filosofia e a Sociologia foram excluídas dos currículos da educação escolar
brasileira em 1971, durante a ditadura militar. Na ocasião, foram substituídas pelas
disciplinas Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil. Desde
então, teve início a luta pela reinserção daquelas matérias por parte de professores e
estudiosos que julgam o conhecimento tanto da Filosofia como da Sociologia
indispensáveis para a formação integral dos nossos jovens.
No bojo dessa luta, foi apresentado, na Câmara dos Deputados (CD), o Projeto
de Lei (PL) nº 3.178, de 1997, com o objetivo de alterar a LDB, de modo a incluir no
currículo do ensino médio a Filosofia e Sociologia, como disciplinas obrigatórias.
Enviado à sanção presidencial, esse projeto de lei foi vetado integralmente em
outubro de 2001, sob a alegação de que, se transformado em lei, traria “ônus para os
Estados e o Distrito Federal, pressupondo a necessidade da criação de cargos para a
contratação de professores de tais disciplinas”.
Hoje, o contexto é completamente distinto, tendo em vista que em mais de
quinze estados brasileiros os currículos do ensino médio já incluem as disciplinas
Filosofia e Sociologia e, que, principalmente, o Ministério da Educação (MEC)
homologou a Resolução nº 4, de 2006, da Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, que estabelece prazo para os sistemas de ensino fixarem “as
medidas necessárias para a inclusão das disciplinas de Filosofia e Sociologia no
currículo das escolas de Ensino Médio”.
Por fim, cabe informar que em outubro de 2005 esta Comissão aprovou, em
caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2005, que trata do mesmo
assunto e que, no momento, tramita na Câmara dos Deputados.
Assim

sendo,

entendemos

que

inexistem

motivos

que

atropelem

a

implementação da medida proposta no PLC nº 4, de 2008. Tampouco encontramos
impedimentos para a aprovação da matéria, tendo em conta sua constitucionalidade,
juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa. Apenas um pequeno reparo deve
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ser feito na ementa do PLC ora em exame para adequá-lo aos ditames da Lei
Complementar nº 95, de 1998.
III – VOTO

Em vista do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 4,
de 2008, com a seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº

- CE

Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2008, a seguinte redação:
“Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para
incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias
nos currículos do ensino médio.”
Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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ANEXO AB – Comissão Diretora (Senado) – Parecer nº 398/2008
COMISSÃO DIRETORA

PARECER Nº 398, DE 2008
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2008 (nº
1.641, de 2003, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
4, de 2008 (nº 1.641, de 2003, na Casa de origem), que altera dispositivos do art. 36 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, consolidando a Emenda nº 1, da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, de redação, aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, em 8 de maio de 2008.

ANEXO AO PARECER Nº 398, DE 2008.

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2008 (nº
1.641, de 2003, na Casa de origem).
Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias
nos currículos do ensino médio.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º O art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 36. ................................................................
...............................................................................
IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas
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obrigatórias em todas as séries do ensino médio.
§ 1º ......................................................................
.............................................................................
III – (revogado).
..................................................................” (NR)

Art. 2º Fica revogado o inciso III do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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