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RESUMO 
 
 

A presença efetiva da Sociologia enquanto disciplina da educação básica, no estado 
do Rio Grande do Norte, encontra-se atrelada à obrigatoriedade advinda com a lei 
do ano de 2008. A intermitência que antecede esse período ocasionou, na 
licenciatura em Ciências Sociais da UFRN, assim como em licenciaturas de outras 
IES, certo distanciamento entre a realidade da educação básica e o percurso 
formativo perpetrado no ambiente acadêmico, interferindo diretamente nas 
concepções de ensino/aprendizagem erigidas pelos docentes. Com o intento de 
relacionar os saberes aprendidos por meio da formação inicial e as concepções 
sobre o ensino e a aprendizagem em Sociologia na escola básica, investigamos 21 
professores da referida disciplina, atuantes na rede estadual do município de Natal, 
a respeito de suas representações sobre o ensino e a aprendizagem sociológicos. 
Nesse sentido, fizemos um exame da estrutura curricular da licenciatura em Ciências 
Sociais da UFRN, esteio formativo dos sujeitos investigados, além das análises dos 
elementos que estruturaram os núcleos centrais das representações sobre ensino e 
sobre aprendizagem. Para tanto, como aporte metodológico utilizamos a Técnica de 
Associação Livre de Palavras (TALP), entrevistas semiestruturadas e observações 
com registro em diário de campo, além da Teoria das Representações Sociais 
(TRS), Análise de Conteúdo e a Abordagem Estrutural como principais referências 
teórico-analíticas. Dessa forma, guiamo-nos essencialmente pela formação docente, 
relações de ensino/aprendizagem e representações sociais, dimensões conceituais 
perseguidas nessa pesquisa, objetivando evidenciar o caráter relacional entre elas, 
compreendendo o percurso formativo como determinante às relações do processo 
educativo e às elaborações representacionais. Os dados, nesse sentido, mostram 
que as representações dos professores de Sociologia sobre o ensino e 
aprendizagem da disciplina organizam-se em torno de uma postura de crítica e 
desvelamento das relações sociais, mas que se estruturam também a partir do 
imperativo da realidade objetiva e todas as problemáticas que advém dessa. O 
discurso da transformação e intervenção social por meio da disciplina é recorrente, 
sendo-lhe atribuído um papel monumental diante das condições em que ela é 
operada na escola básica. As representações docentes sobre ensino/aprendizagem 
em Sociologia, portanto, ancoram-se numa prática comprometida com uma 
intervenção social que parece ser prerrogativa somente dessa disciplina, questões 
que devem subsidiar as discussões na formulação/reformulação dos currículos que 
formam estes professores, de modo a situá-los na realidade do 
ensino/aprendizagem sociológicos buscando uma maior consonância entre a 
formação inicial e a prática docente. 
 
Palavras-chave: Formação docente. Ensino/aprendizagem em Sociologia. 
Representações Sociais. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The effective presence of Sociology as a subject of Basic Education in the state of 
Rio Grande do Norte, is linked to the obligation which arose with the 2008 law. The 
intermittency which proceeds this period caused, in the Social Sciences degree at 
UFRN, as well as degrees in other IES, certain distance between the the training 
path perpetrated in the academic environment, directly interfering in teaching/ 
learning concepts raised by teachers. With the aim to relate the knowledge learned 
through initial training and conceptions of teaching and learning in Sociology at the 
Elementary School, we investigated 21 teachers of this discipline who works in the 
state educational system in Natal - RN, about their representations on sociological 
teaching and learning.  In this sense, we did a survey of the curriculum structure of 
the degree in Social Sciences at UFRN, the training buttress of the investigated 
subjects, and the analysis of the elements that structured the central core of 
representations about teaching and about learning. Therefore, as methodological 
approach, we used the technique called “Técnica de Associação Livre” – TALP –  
(Free Association of Technical Words), semi-structured interviews and observations 
with field diary, in addition to the called “Teoria das Representações Sociais – TRS -  
(Social Representation Theory),  Content Analysis and Structural Approach  as main 
analytical references. Thus, we are guided primarily by teacher training, teaching and 
learning relations, and their? social representations, conceptual dimensions pursued 
in this research, aiming to highlight the relational character between them, including 
the training path as determining the relationship of the educational process and 
representational elaborations. The data in this regard show that the representations 
of Sociology teachers on teaching and learning of the subject are organized around a 
position of criticism and disclosure of social relations, but also are structured from the 
imperative of objective reality and any problem that comes from this. The discourse 
of transformation and social intervention through the subject is recurrent. It is 
assigned to this discourse a monumental paper on the conditions under which it is 
operated in the Basic School. The teachers’ representations about the teaching / 
learning in Sociology, therefore, are anchored in a practice committed to a social 
intervention that seems to be the prerogative only of this subject issues to support 
the discussions in the formulation / reformulation of curricula that make these 
teachers, in order to place them in the reality of teaching / learning sociological, 
seeking greater consonance between the initial training and teaching practice. 

 

Keywords: Teacher training. Teaching / learning in Sociology. Social Representation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A recente reinserção da Sociologia nos currículos da educação básica no 

Brasil fez emergir outras questões que desafiam os sujeitos que se relacionam com 

a disciplina a pensá-la e problematizá-la dentro de seu contexto intermitente. Seu ir 

e vir nos currículos escolares acarretou particularidades a essa ciência enquanto 

saber escolar que ocasionaram dificuldades em sua legitimação e tradição dentro da 

escola brasileira. Essas problemáticas perpassam os cursos que formam seus 

professores1, seus currículos formativos e os da própria disciplina na educação 

básica, que reverberam nas discussões sobre a articulação entre teoria/prática e 

universidade/escola. Nesse sentido, as pesquisas que envolvem o ensino de 

Sociologia2 na educação básica e as questões que perpassam sua reinserção 

obrigatória ocorrida há oito anos vêm ganhando certa notoriedade e envolvem, 

essencialmente, as questões supracitadas. 

 Nesta dissertação, a questão fulcral é desenvolvida acerca de como os 

professores de Sociologia representam o ensino e a aprendizagem dessa disciplina. 

Partindo das elaborações teóricas de Serge Moscovici, precursor da Teoria das 

Representações Sociais (TRS), supomos que esses sujeitos em suas interações 

cotidianas constroem representações sociais que envolvem os diversos aspectos 

das situações escolares. E essas representações, compreendidas como guias para 

ação, influenciam as práticas pedagógicas desses sujeitos e contribuem, inclusive, 

para concepção do que é ser professor de Sociologia. A Teoria das Representações 

Sociais nos parece, nesse sentido, apropriada para pensar a maneira como esses 

sujeitos ordenam e classificam a realidade em que vivem e como a constroem 

enquanto grupo e indivíduo. Isso porque as representações sociais tornam familiar o 

ambiente social que é inicialmente estranho, dão concretude e materialidade a esse 

ambiente e, sobretudo, condicionam as relações sociais estabelecidas nesse 

contexto. 

 Desta maneira, identificar e discutir as representações dos professores de 

Sociologia sobre o ensino e a aprendizagem da disciplina é essencial para pensar e 

                                                        
1
 Cientes e insatisfeitos com o domínio do gênero masculino na língua, utilizaremos simplesmente o 

termo “professor”, no singular ou plural, como forma de facilitar a leitura e tornar o texto fluido.  
2
 Ao fazermos referência ao “ensino de Sociologia”, entenda-se ensino das Ciências Sociais, que 

envolvem a Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Eis outra escolha feita para fins de fluidez 
textual e para coadunar com os documentos da área que adotaram essa postura. Nos capítulos que 
seguem as questões que envolvem a nomenclatura adotada serão devidamente esclarecidas. 
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problematizar como isso vem acontecendo nas salas de aula. As representações 

sociais possibilitam aos sujeitos uma compreensão e explicação da realidade, além 

de situá-los dentro de seu campo social, permitindo, por conseguinte, a definição de 

uma identidade, orientando e justificando suas tomadas de posição. De tal modo, 

compreender o ensino e aprendizagem de Sociologia sob a égide das 

representações de seus docentes é compreender também como eles constroem e 

materializam essa ação, como desenvolvem suas práticas e como se identificam 

enquanto professores dessa jovem disciplina. 

 Entretanto, a fim de identificar essas representações, entendemos que, entre 

outros fatores, a formação inicial desses professores apresenta-se como um ponto 

relevante para as elaborações que estes fazem sobre ensino e aprendizagem em 

Sociologia. Ora, os docentes em suas formações aprendem, no ambiente erudito 

das universidades o que os estudiosos da área de educação definem como ensino e 

aprendizagem, ou seja, diversas correntes e abordagens, colocadas também na 

legislação educacional. Porém, como os professores lidam com esse conhecimento 

no contato com a sala de aula? Como essas abordagens teóricas se fazem (ou não) 

presentes no cotidiano escolar? Como interferem no ensino/aprendizagem de 

Sociologia? Qual o papel da formação inicial docente nessas elaborações? Algumas 

dessas inquietações nos fizeram problematizar o ensino e aprendizagem da 

Sociologia sob a ótica da TRS, no sentido de que as abordagens moscovicianas nos 

permitem verificar em que medida o que é estabelecido nas formações iniciais se 

confirma na realidade consensualmente construída sobre a Sociologia no Ensino 

Médio. Perseguimos deste modo, uma tríade conceitual que envolve a formação 

inicial docente, as perspectivas de ensino e aprendizagem e as representações 

sociais, todas relacionadas ao que acontece no campo da Sociologia. 

 Nesse sentido, nosso objetivo nessa pesquisa foi identificar a estrutura 

representacional que docentes de Sociologia do município de Natal constroem sobre 

o ensino e aprendizagem da disciplina, além da relação que essas representações 

estabelecem com a prática desses professores. Nesse ínterim, arrolamos as 

representações elaboradas com o percurso formativo dos sujeitos investigados 

envolvendo suas formações iniciais, assim como o modo pelo qual estas concebem 

o ensino e aprendizagem de Sociologia na educação básica. 

 Assim, a TRS media a relação entre realidade socialmente elaborada e 

partilhada sobre ensino/aprendizagem em Sociologia e como esta representação 
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interfere nas práticas professorais cotidianas. Utilizamos, como subsídio a esta 

pesquisa na área das representações sociais, fundamentalmente, os trabalhos de 

Moscovici (2001, 2013) e Jodelet (2001), e em uma vertente complementar temos os 

estudos que englobam a abordagem estrutural da TRS, por meio de Abric (2001), 

Flament (2001) e Sá (1993; 1996; 1998). Quanto às abordagens sobre formação 

docente, utilizamos as compreensões contidas nos marcos legais brasileiros, além 

das premissas de Gatti (2008; 2010), Saviani (2005) Pimenta (1997) e outros. A 

respeito das elaborações sobre ensino/aprendizagem fizemos uso dos trabalhos de 

Saviani (1987), Libâneo (2008), Melo (2009), Moreira (1999; 2009), Sacristán (2005), 

e por fim, nas discussões sobre ensino de Sociologia nos pautamos em Oliveira 

(2011; 2014), Moraes (2003; 2014), Silva (2009; 2010), Guimarães (2014) e Oliveira 

e Costa (2013). 

 Nesta pesquisa, foram investigados 21 professores de Sociologia da rede 

estadual do município de Natal. Desses, 12 possuem formação em Ciências 

Sociais/Sociologia e 09 são formados em outras licenciaturas, o que nos permitiu 

uma discussão mais rica sobre a formação inicial, que, entretanto, não chega a ser 

um estudo comparativo, visto que os dados descartaram essa necessidade. 

Contudo, isso nos possibilitou problematizar alguns aspectos peculiares ao ensino 

sociológico. Para coleta de dados, aplicamos com esses sujeitos 42 formulários 

contendo a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), sendo 21 sobre ensino 

e 21 a respeito de aprendizagem. Realizamos ainda, uma entrevista semiestruturada 

com uma amostra de 05 professores e observações registradas em diário de campo. 

Além disso, fizemos uma incipiente comparação entre os currículos das licenciaturas 

em Ciências Sociais ofertadas no estado do Rio Grande do Norte, discutindo 

essencialmente suas relações com a especificidade da educação básica e, portanto, 

as aproximações entre teoria e prática, universidade e realidade escolar. 

 Para análise dos dados coletados, utilizamos a categorização proposta por 

Laurence Bardin (2014), a fim de classificar e interpretar as respostas informadas 

pelos professores na entrevista semiestruturada e também nas justificativas contidas 

nas TALP. As evocações elencadas nas TALP, bem como a estruturação dos 

Núcleos Centrais (NC) das representações encontradas, foram analisadas por 

processo mecânico, semelhante ao desenvolvido pelo software Ensemble des 

Programmes Permetant I’Analyse des Evocations (EVOC), percurso detalhado na 

análise dos dados. 
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 Sobre sua estrutura, organizamos esse estudo em três capítulos. O primeiro, 

nomeado “A formação docente e o exercício da docência: ser professor de 

Sociologia” que traz uma explanação do primeiro pilar conceitual desse trabalho: a 

formação docente, por meio de uma breve historicização dessa formação no Brasil e 

do ensino de Sociologia, relacionando-os com a formação docente em Sociologia no 

contexto potiguar. No capítulo seguinte, denominado “Ensino/aprendizagem e 

Sociologia: a necessidade da construção de um diálogo” apresentamos as 

abordagens das categorias do processo educativo, relacionando-as com o 

ensino/aprendizagem de Sociologia e empreendendo a necessidade de que sejam 

compreendidas as especificidades da Sociologia ciência e da Sociologia enquanto 

disciplina escolar; por fim, no último capítulo “Teoria das Representações Sociais: 

uma categoria de análise” faremos uma descrição da TRS, da abordagem estrutural, 

bem como da metodologia, finalizando com as análises erigidas a partir dos dados 

coletados.  

 No contexto da formação de professores, levantamos as diversas questões 

que surgem com a obrigatoriedade do ensino sociológico estabelecida ano de 2008. 

Nesse sentido, problematizamos a relevância dos espaços formativos reconhecerem 

as necessidades da licenciatura, posto que esse não entendimento ocasione 

dificuldades na compreensão de uma Sociologia escolar, que difere da Sociologia 

dos espaços eruditos das universidades e que interfere diretamente no processo de 

ensino/aprendizagem da disciplina. Assim, a formação de professores em Ciências 

Sociais perpassa, nesse estudo, pelo imperativo de aproximação entre a 

universidade e a realidade do ensino sociológico na educação básica do Brasil. 

 As representações sociais elaboradas pelos professores de Sociologia 

assumem um papel salutar no conhecimento de como o ensino de Sociologia está 

acontecendo, como ele é compreendido, com quais objetivos é ministrado e as 

dificuldades que seus professores enfrentam – questões que envolvem a construção 

das representações docentes – bem como, que podem levar a ações e propostas 

pedagógicas que realizem a aproximação com a escola pública, que subsidiem 

políticas para a formação professoral e que, sobretudo, auxiliem no processo de 

amadurecimento das discussões sobre o ensino e a legitimação da Sociologia na 

educação básica. 
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2.  A FORMAÇÃO DOCENTE E O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA: SER 

PROFESSOR DE SOCIOLOGIA 

 

A atividade de ensinar constitui-se como um elemento presente na vida 

humana e, especialmente, inerente à condição de ser humano. O ato de ensinar 

ocorre em ambientes e situações dos mais diversos tipos. Entretanto, há um 

momento histórico de institucionalização desse ensino que passa a acontecer 

formalmente nos ambientes escolares e que tem como principal mediador o 

professor. Aqui no Brasil, a história da educação formal tem início em 1549 com a 

chegada dos primeiros padres jesuítas, que dominaram o cenário educacional por 

mais de duzentos anos, como remonta Pierro & Haddad (2000, p. 108): 

 

Os religiosos exerciam sua ação educativa missionária em grande parte 
com adultos. Além de difundir o evangelho, tais educadores transmitiam 
normas de comportamento e ensinavam os ofícios necessários ao 
funcionamento da economia colonial, inicialmente aos indígenas e, 
posteriormente, aos escravos negros. 

 

A história nos permite inferir que o ensino no Brasil, desde seus primórdios 

até a contemporaneidade, tem suas razões de ser intrinsecamente relacionadas a 

mudanças econômicas, sociais, culturais e, sobretudo, políticas. Nessa conjuntura 

estão os professores, imbuídos institucionalmente da atividade de ensinar, ao 

encarar tal tarefa são levados a pensar sobre os diversos contextos históricos, as 

demandas sociais, políticas, pedagógicas e os paradigmas estabelecidos pelas 

sociedades de suas épocas. Os mestres de hoje, pois, devem levar em conta uma 

série de novas exigências, possuir determinadas competências e habilidades que os 

capacitem para dar conta das complexidades sociais e culturais que interferem 

diretamente no ato de ensinar. 

 Nossas reflexões, portanto, iniciam-se sobre como este professor está se 

preparando para o desempenho de sua atividade. Essencialmente, ponderamos 

como o docente brasileiro está sendo formado e, principalmente, se tal formação 

fornece a ele os subsídios necessários, de modo que dê conta das demandas 

educacionais com as quais se depara. Salientamos ainda o quão necessária se faz 

uma formação que alcance a docência, como atividade que vai além das atribuições 

professorais, transbordando o ato de “dar aulas” ou de instrumentalizar os discentes, 

mas que é caracterizada também pela investigação científica e que deve superar um 
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modelo formativo baseado simplesmente na racionalidade técnica. Assim, 

utilizaremos, nesse estudo, os termos professor e docente de modo sinonímico, na 

esteira de um pensamento esperançoso de que a formação desse profissional 

resulte numa prática que dialogue com a construção dos saberes e a reflexão 

investigativa. 

Será exposta, pois, neste capítulo uma reflexão sobre a formação de 

professores no Brasil, perpassada por suas características e problemáticas, 

explanadas numa pequena digressão que revela um pouco dos processos históricos 

que permeiam as questões educacionais e de formação nacional, além de uma 

ênfase a como são formados os professores para o ensino de Sociologia no estado 

do Rio Grande do Norte, especificamente na universidade federal deste estado. 

 De acordo com Gatti (2010), a proposta para formação de professores para o 

ensino das chamadas “primeiras letras” acontece no final do século XIX. Apesar de 

haver uma continuidade neste processo formativo de profissionais para o ensino, 

principalmente nas séries da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental, até meados do século XX não havia uma regulamentação objetiva que 

esclarecesse ou exigisse um nível de formação específico para que os sujeitos 

pudessem ou não atuar como professores. Ainda segundo a autora, a situação era 

mais delicada no que se refere aos anos finais do Ensino Fundamental e ao Ensino 

Médio. As escolas secundárias, principais instituições que atendiam aos estudantes 

destes níveis de ensino, eram muito escassas e o próprio quantitativo de educandos 

também. Nesse contexto, o ensino acabava sendo desempenhado por profissionais 

liberais ou autodidatas que, provavelmente, não estavam devidamente aptos para a 

atividade de lecionar. Segundo Damis (2010, p. 102), 

 

Esse antecedente de atraso na formação do professor em nível superior 
acabou contribuindo para que o exercício do magistério no Brasil, por longo 
tempo, fosse tratado em um contexto eminentemente prático, cuja exigência 
primeira era de possuir ampla cultura erudita e o domínio prático de 
conhecimentos para serem transmitidos. 

  

Em 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB - Lei nº 9.394/1996), ficam definidas orientações para a educação 

nacional – agora constituída em dois níveis escolares: a educação básica e a 

educação superior – bem como, uma regulamentação da educação escolar, 

enfatizando princípios e finalidades a serem alcançados pelas instituições de ensino 
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formal. Desse modo, somente com a promulgação da LDB/96 fica estabelecida a 

exigência de formação dos professores em nível superior para que possam exercer 

a atividade de ensino. Sobre isso, Damis (2010, p. 113) ainda coloca que: 

 

Nesse momento foi criada outra localização institucional destinada à 
formação inicial do profissional da educação, para atuar na educação 
básica. Segundo o artigo 62 da LDB, toda a formação de docentes para a 
educação infantil, ensino fundamental, e ensino médio deve ocorrer em 
nível superior, em cursos de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação.  

 

Essa exigência à formação, então expressa no texto legal constituiu um passo 

significativo à profissionalização, valorização e necessidade de formação específica 

para a carreira docente.  Em contrapartida, os modelos acadêmico-formativos 

revelam a relação dicotômica encontrada em toda a história de institucionalização da 

formação de professores no contexto nacional3, seja ela entre licenciatura e 

bacharelado, entre institutos de formação básica e a faculdade de educação ou 

entre universidades e institutos superiores de educação. (DAMIS, 2010). Assim, 

emergem algumas das principais problemáticas no que se refere à formação 

professoral. Obviamente, com modelos acadêmicos afetados por uma ideia de 

conhecimento e de escola rígidos, fechados e racionalistas, como pressupunha a 

ciência moderna, a formação dos profissionais que atuam nesse espaço fica, 

decerto, comprometida. Já não é suficiente uma formação que mantenha suas 

bases na lógica da racionalidade ou da fragmentação de saberes, posto que esta 

formação é o reflexo das separações entre ciência e técnica, entre teoria e prática, 

saberes e metodologia e, nos cursos formativos, sobretudo, entre as disciplinas 

específicas e as pedagógicas.  

Passamos então a refletir um pouco sobre os processos formativos 

professorais, considerando a relevância do marco expresso na LDB/96, sobre a 

necessidade dessa formação se dá em nível superior, além de conhecer o Plano 

Nacional de Educação (PNE) e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

outros instrumentos legais que pensam, no contexto educacional brasileiro, a 

formação de professores como fator primordial a um ensino e, por conseguinte, a 

uma escola de boa qualidade. Contudo, adiante refletiremos sobre as lacunas dos 

                                                        
3
 Para conhecimento mais detalhado deste percurso vide: DAMIS, Olga Teixeira. Formação 

pedagógica do profissional da educação no Brasil: uma perspectiva de análise. In: AMARAL, Ana 
Lúcia (org.). Formação de professores: políticas e debates. Campinas: Papirus, 2002. 
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referidos documentos e dos próprios cursos de formação inicial, que ainda 

enfrentam os desafios de possibilitar aos professores a capacidade de enfrentar as 

vicissitudes do seu campo de trabalho, do qual são próprias frequentes mudanças.  

 

 

2.1 Marcos legais da formação docente no Brasil 

  

 A legislação educacional, de modo geral, estabelece a estrutura legal sobre a 

qual devem ser desenvolvidas políticas públicas e ações que possibilitem as 

instituições de educação formal alcançar os objetivos propostos pelos documentos, 

além de estabelecerem um padrão, uma diretriz que devem ser levados em conta, 

mesmo considerando-se a pluralidade cultural, social e educacional que envolve 

nosso país. 

 Assim, é necessário analisar como alguns desses documentos que traçam o 

marco legal do que é previsto como educação formal em nível nacional, pensam a 

formação, profissionalização e, ainda, a valorização do professor. Não esquecendo a 

tarefa docente de formar sujeitos, desde as séries iniciais até o ensino superior, é 

imprescindível pensar como esses formadores estão sendo formados. Neste 

cenário, atentamos para a importância de analisar, interpretar e compreender como 

a legislação brasileira pensa a formação docente e quanto do que está estabelecido 

pode ser verificável na prática.  

 Ainda na Constituição Federal de 1988 temos os primeiros esboços para o 

desenvolvimento de um plano nacional e/ou diretrizes educacionais que deveriam 

ser tomadas como basilares à estruturação de uma escola de qualidade no contexto 

brasileiro. Na constituição, que precede a promulgação da LDB do ano de 1996, 

também são estabelecidos os entes federados responsáveis pelos diversos níveis 

de ensino. Observamos ainda neste texto que são mencionados os princípios para o 

ensino, que se colocam essenciais para pensar a própria formação de professores: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (EC 
nº 19/98 e EC nº 53/2006)  
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
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V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII – garantia de padrão de qualidade; 
VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos da lei federal. (BRASIL, 2012, p. 121). 

 
  

A carta magna de 1988 já considera a importância da igualdade de condições 

para o acesso e permanência dos sujeitos na escola, fator preponderante no que se 

refere ao caráter de universalização da educação e democratização do espaço 

escolar. Todavia, esse espaço que deve se abrir ao estudante, segundo Torres 

(1998), acaba sendo uma reprodução de um modelo educativo que pouco privilegia 

resultados qualitativos, pois, dá ênfase: 

 

(...) a quantidade sobre a qualidade, os resultados sobre os processos, o 
quanto se aprende sobre o que, o como e o para que se aprende. A 
matrícula escolar constitui o indicador por excelência (e só a ele se reduz a 
compreensão do que significa “universalizar o ensino”), enquanto se dá 
pouca ou nenhuma atenção à retenção, à conclusão e à aprendizagem 
efetiva. A educação é medida e valorizada pelo número de certificados e/ou 
anos de instrução, e não pelo efetivamente aprendido. (TORRES, 1998, p. 
177). 

 

Ainda segundo Torres (1998), a educação voltada a atender os objetivos 

mercantis não poderá ganhar em qualidade e eficiência enquanto não trilhar o 

caminho da formação e valorização docente e do desenvolvimento de um currículo 

menos fragmentado e que supere a visão imediatista, entendendo as mudanças no 

campo educacional como processuais e lentas, mas qualitativas. Pierro e Haddad 

(2000) tem compreensão semelhante, quando alertam para a defasagem no 

atendimento aos sujeitos que ingressam na escola, mas tem um ensino de baixa 

qualidade, além de reivindicarem uma reflexão no sentido de políticas públicas que 

não sejam emergenciais, mas sim um trabalho permanente, visando a solução de 

problemáticas a longo prazo. Essas questões, decerto, envolvem os docentes que 

atuam diretamente na prospecção desse ensino e que são formados pelas políticas 

públicas pensadas nesse contexto. 

Seguindo a carta magna, há menção também ao pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas que entendemos como fator essencial, que deve, pois, 

permear a construção de bases importantes para o ensino de qualidade, sendo esta 

pluralidade elemento de discussão nos currículos formativos de professores. Não há 
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no texto, entretanto, a exigência de uma formação inicial específica para o 

desenvolvimento da atividade docente, preocupação que só será efetivamente 

expressa com a aprovação da LDB 9.394/96, como já fora aludido anteriormente. 

Com o objetivo de propor parâmetros para um ensino de qualidade, o artigo 

206 da constituição refere-se também as questões que perpassam a 

profissionalização e valorização dos professores, o que torna possível inferir que 

estes assumem um papel primordial no sentido de atender as expectativas de um 

trabalho bem desenvolvido no ambiente escolar, com ênfase ao ensino de 

excelência. Todavia, o texto também nos leva a refletir sobre como estão às 

condições objetivas para atuação do professor que elucubram as problemáticas 

conhecidas de estrutura física, de gestão escolar, ausência da valorização 

profissional, péssimas condições de trabalho, no geral, lacunas que envolvem a 

(des)valorização e (des)profissionalização do magistério. 

A atividade de lecionar, por muito tempo vista sob a ótica da vocação, do 

trabalho por amor, por doação ou por sacerdócio, busca um espaço de 

reconhecimento e valorização deste ofício: 

 

No contexto de generalização e de massificação da educação, e por 
extensão no quadro da burocratização dos sistemas educativos, o 
sindicalismo docente e as associações profissionais insistiram, com razão, 
para que o ensino fosse reconhecido como um ofício e os docentes, na 
qualidade de trabalhadores qualificados, fossem convenientemente tratados 
pelo seu empregador, nos planos material, social e simbólico. (LESSARD; 
TARDIF, 2013, p. 255). 

  

Esta profissionalização passa, pois, por uma elevação do nível real da 

qualificação dos profissionais de educação, mas é também uma forma de construir 

uma identidade, de representar uma profissão e suas responsabilidades, de 

construir sua ética profissional, de ter condições dignas de trabalho, enfim, de tornar 

“professor” uma profissão, possibilitando uma demanda de posição e 

reconhecimento social, como nos elucida Perrenoud (2002): 

 

Para serem profissionais de forma integral, os professores teriam de 
construir e atualizar as competências necessárias para o exercício pessoal 
e coletivo da autonomia e da responsabilidade. A profissionalização do 
ofício do professor exigiria uma transformação do funcionamento dos 
estabelecimentos escolares e uma evolução paralela dos outros ofícios 
relacionados ao ensino. (PERRENOUD, 2002, p. 12) 
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 De acordo com o que a lei federal nos traz, deve haver uma valorização dos 

profissionais da educação escolar que carece ser constituída nas formalidades 

legais, perpassando por planos de carreira e ingresso nas instituições públicas, 

exclusivamente por intermédio de concursos e provas de títulos. Ampliando o que 

menciona Perrenoud (2002), a profissionalização, que origina a valorização, 

perpassa os meandros das instituições escolares e todos os sujeitos que atuam 

nesse espaço. Essa transformação inclui, também, uma valorização monetária da 

carreira docente, como prevê o inciso VIII da carta magna de 1988, que trata do piso 

salarial nacional para os profissionais da educação pública. Elemento importante no 

processo de valorização e profissionalização docente, a melhoria salarial ainda 

apresenta falhas em sua efetivação, já que muitos municípios brasileiros não 

realizam o pagamento de seus docentes com base no piso que é, inclusive, 

regulamentado por meio da Lei nº 11.738/2008.  

A profissionalização refere-se, justamente, as condições ideais que possam 

garantir um trabalho digno e de qualidade e que englobam vários aspectos do 

desenvolvimento profissional. Dentre essas condições ideais, no caso dos 

professores, destacamos a necessidade da formação inicial – já expressa 

legalmente, e da formação continuada. Com a celeridade de informações 

disseminadas hoje, enfaticamente pelas mídias sociais, e as mudanças constantes e 

necessárias no ensinar e no aprender, a profissão de professor vai se constituindo 

como um desafio multifacetado, com demandas sociais, políticas e pedagógicas 

voláteis que provocam o docente, levando-o a pensar sobre as diversas formas de 

trabalhar estas informações e transformações com base nos conhecimentos 

científicos, subsídios fornecidos por seus processos formativos que já não devem 

contar apenas com a formação inicial.  

Conforme observado, os incisos V e VIII da constituição federal remetem a 

uma preocupação, ainda que tímida, com os profissionais responsáveis pelo ensino. 

Hoje, o processo de formação e a própria profissionalização dos professores 

necessitam ser contínuos e estar em consonância com as mudanças sociais e as 

novas necessidades oriundas destas. Sendo assim, as políticas de capacitação 

docente devem ser seriamente repensadas, já que as mesmas são constituintes de 

um movimento de valorização do professor, de sua profissionalização e qualificação 

e que, por conseguinte, melhoram as relações de ensino/aprendizagem. Casassus 

(2002, p. 118) sugere que “é preciso transformar as ações de capacitação em 
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programas de desenvolvimento profissional”, ou seja, essas formações 

complementares, que buscam o aprofundamento científico não devem ocorrer de 

modo isolado, num curto período, nos moldes de minicursos, mas ser pensadas 

como programas que contribuam para o fortalecimento da profissão de professor, 

atividades contínuas, processuais, reflexivas que, de fato, auxiliem o profissional e 

aprofundem seu conhecimento nas áreas específicas, levando algum sentido para 

os docentes. 

Esse processo de formação continuada que entendemos como necessário 

também precisa ser criteriosamente discutido. Gatti (2008) nos faz refletir sobre essa 

“educação continuada” e suas reais contribuições, em alguns casos, além de 

mostrar as necessidades que trouxeram tantos tipos de formação de professores à 

sociedade contemporânea brasileira. 

 

O surgimento de tantos tipos de formação não é gratuito. Tem base 
histórica em condições emergentes na sociedade contemporânea, nos 
desafios colocados aos currículos e ao ensino, nos desafios postos aos 
sistemas pelo acolhimento cada vez maior de crianças e jovens, nas 
dificuldades do dia-a-dia nos sistemas de ensino, anunciadas e enfrentadas 
por gestores e professores e constatadas e analisadas por pesquisas. 
Criaram-se o discurso da atualização e o discurso da necessidade de 
renovação. (GATTI, 2008, p. 58). 

 

  

A autora alerta para os discursos de renovação e atualização, amplamente 

difundidos nos contextos atuais e que por assim estarem podem, eventualmente, 

levar os professores a cursos de formação que na verdade não lhes tem sentido 

algum, que não cumprem com o aprofundamento, os avanços ou transformações 

nos conhecimentos prévios docentes.  

Notamos ainda que a formação inicial, para os profissionais da educação, 

configura-se na sociedade atual como insuficiente, apesar de ser uma etapa fulcral 

do processo de formação, mas que parece não dá conta da realidade e das 

demandas solicitadas aos docentes. Os cursos de formação inicial, nesse sentido, 

também precisam ser repensados e questionados. Ora, se ao ingressar numa 

licenciatura o estudante passa por um período considerável de estudos para formar-

se professor, porque logo que egressa sente tantas dificuldades? Por que não sabe 

lidar com as situações cotidianas em sala de aula? Por que apresenta lacunas na 

transposição didática dos conteúdos? Por que não está apropriado do conhecimento 

científico e prático necessário para conduzir sua aula? Seriam essas algumas das 
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motivações ao ingresso na formação continuada? Questionemos o contexto das 

formações continuadas, mas, reflitamos, sobretudo, a respeito do que está 

acontecendo com as formações iniciais. 

 Especificamente no Brasil, Segundo Gatti (2008), estas formações 

continuadas ocorrem por meio de um processo de assimilação do discurso de 

atualização que, segundo a autora, revelam outras problemáticas, da ordem das 

formações inicias. 

 

Na verdade, são de suprimento a uma formação precária pré-serviço e nem 
sempre são propriamente de aprofundamento ou ampliação de 
conhecimentos. Isso responde a uma situação particular nossa, pela 
precariedade em que se encontram os cursos de formação de professores 
em nível de graduação. (...) Muitas das iniciativas públicas de formação 
continuada no setor educacional adquiriram, então, a feição de programas 
compensatórios e não propriamente de atualização e aprofundamento em 
avanços do conhecimento, sendo realizados com a finalidade de suprir 
aspectos da má-formação anterior, alterando o propósito inicial dessa 
educação – posto nas discussões internacionais –, que seria o 
aprimoramento de profissionais nos avanços, renovações e inovações de 
suas áreas, dando sustentação à sua criatividade pessoal e à de grupos 
profissionais, em função dos rearranjos nas produções científicas, técnicas 
e culturais. (GATTI, 2008, p. 58). 
 

 

 Coadunando com a estudiosa há, portanto, no Brasil um conflito no 

entendimento do que seriam as formações continuadas e quais seus objetivos e, 

principalmente, uma precarização considerável nos cursos de formação inicial, ou 

seja, em nível de graduação. Mesmo sendo uma necessidade da sociedade 

contemporânea, devido às pressões do mundo do trabalho, as questões de 

informação difundidas com considerável celeridade e a precarização do ensino e dos 

desempenhos estudantis no cenário educacional público, é contundente, como já 

mencionado, pensar o sentido dado pelos professores a essas formações 

continuadas e analisar criteriosamente a qualidade, relevância, contribuições e 

necessidade dessas formações, pois estas são aprofundamentos, continuidades, 

pressupõem um conhecimento prévio e não conseguem, absolutamente, cumprir 

com as prerrogativas de uma formação inicial. Parece-nos muito clara a importância 

da formação dos professores para a constituição de práticas educativas de 

qualidade e de um ensino que se preocupe com a dimensão da aprendizagem, dos 

valores compartilhados e do conhecimento científico a ser construído. 

 Saviani (2005) caracteriza três momentos históricos da formação de 

professores no Brasil – primeiro momento: reforma da escola normal do Estado de 
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São Paulo; segundo momento: reformas do ensino no Distrito Federal, iniciadas por 

Anísio Teixeira e terceiro momento: reforma do ensino instituída em 1971, quando 

descaracterizou-se o modelo de escola normal e criou-se a habilitação de magistério 

– é nessa terceira etapa, representada também pelo regime militar e pela dispersão 

no que se refere à questão da formação de professores no Brasil, que surgem 

iniciativas e mobilizações que visam encontrar novas alternativas de organização 

para os cursos de formação docente. Segundo o autor: 

 

Efetivamente, a nova constituição do país, promulgada em 5 de outubro de 
1988, abria caminho nessa direção, ao incorporar vários dispositivos que 
contemplavam diversas reivindicações do movimento docente e ao manter o 
dispositivo que conferia à União competência exclusiva para legislar sobre 
diretrizes e bases da educação nacional. Para dar cumprimento a esse 
dispositivo iniciou-se, já em dezembro de 1988, a tramitação da proposta de 
elaboração das novas diretrizes e bases da educação nacional, chegando-
se, após diversas vicissitudes, à Lei n. 9.394, promulgada em 20 de 
dezembro de 1996. (SAVIANI, 2005, p. 21). 

 
 

 Saviani (2005) também elucida em seu trabalho o aspecto da formação inicial 

dos professores, que até então era massivamente efetivada em nível médio e, de 

certo modo, esquecida sua regulamentação nos documentos oficiais. Aventamos 

que tal situação, de formação no ensino médio para o exercício da atividade 

docente, tenha sido um dos fatores relevantes na criação do imaginário de que, 

qualquer pessoa pode ser um professor, ou de que, qualquer sujeito que não 

conseguisse melhores ocupações profissionais poderia exercer a atividade docente, 

já que esta parecia não apresentar muitas dificuldades. O espírito da LDB/96, 

contudo, contempla oficialmente a necessidade de formação superior para exercício 

da docência: 

 

Diante dessa situação, o artigo 62 da nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) estabelece que a formação dos docentes para 
atuar na educação básica, que abrange a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio passariam a ser feita em nível superior. 
Portanto, o espírito da nova LDB era considerar o nível superior como 
exigência para a formação de professores de todos os tipos. Na prática isso 
significava passar ao nível superior a formação dos professores da 
educação infantil e das quatro primeiras séries do ensino fundamental, até 
então realizada predominantemente em nível médio. (SAVIANI, 2005, p. 
22). 

 

  



30 

 

 

A aprovação destas diretrizes nacionais, com ênfase ao aspecto da formação, 

certamente configura-se como um passo importante no caminho da construção de 

um ensino de melhor qualidade e na valorização dos professores. Entretanto, ainda 

em seu trabalho, Saviani (2005) chama a atenção para falhas no corpo do 

documento que trouxeram consequências consideráveis no que se refere ao 

processo formativo docente. 

Um primeiro erro, de redação, relacionava-se à admissão de professores sem 

formação em nível superior e encontrava-se no quarto parágrafo do artigo 87 da 

LDB/96 – o referido parágrafo foi revogado – que sugeria em sua interpretação que 

após o período denominado “Década da Educação”, compreendido entre os anos de 

1997 e 2007 não haveria mais a exigência do nível superior para a contratação de 

docentes. O texto dizia que “Até o fim da Década da Educação somente serão 

admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 

serviço.”. A possibilidade dúbia de interpretação poderia ter causado transtornos 

que, segundo o autor, não ocorreram, pois o erro não foi notado. (SAVIANI, 2005). 

 Contudo, uma segunda falha de caráter técnico legislativo interferiu nos 

cursos e na organização das instituições formadoras. Este segundo lapso consiste 

na introdução de uma exceção no artigo 62 da lei, permitindo como formação 

mínima o nível médio, sem deixar estabelecido no corpo do texto o tempo de 

duração determinado desta exceção: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 
(BRASIL, 1996, p. 35). 

 

  

Entendemos, assim como em Saviani (2005), que no corpo da lei deveria ficar 

estabelecida somente a obrigatoriedade da formação em nível superior e a exceção 

encaixar-se-ia nos dispositivos transitórios, mencionando o tempo exato de 

possibilidade de admissão de professores sem a devida formação. Como havia 

muitos cursos particulares de formação de professores de magistério em nível 

médio, os empresários da educação questionavam que as disposições transitórias – 

espaço onde estava, no artigo 82, mencionado o tempo de adaptação às novas 
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exigências de formação – não poderiam se sobrepor ao corpo da lei e, portanto, as 

escolas de formação do magistério poderiam continuar existindo.  

Diante de tantas pressões a iniciativa privada foi beneficiada com a não 

mudança do texto e com a introdução de uma nova instância formativa: os institutos 

superiores de educação. Nesse ponto, entendemos que os processos formativos, 

que deveriam ser aprimorados e aprofundados com a exigência do nível superior, 

perdem um pouco de sua essência e caem no perigo das formações aligeiradas e 

superficiais. O próprio Saviani (2005, p. 24) menciona que “os Institutos Superiores 

de Educação se constituiriam como alternativas aos Cursos de Pedagogia e 

Licenciatura, podendo fazer tudo o que estes fazem, porém, de forma mais 

aligeirada, mais barata com cursos de curta duração.” Entretanto, ele alerta que tal 

característica corresponde aos ideais propostos pela LDB/96 de diversificação de 

modelos formativos, onde os institutos apresentam-se como alternativas para 

formação em situações que não permitam a instauração de cursos de graduação4 de 

longa duração. 

Aventamos que a aprovação da LDB 9394/96 e a nova exigência de formação 

em nível superior fizeram com que muitos professores, até então com formação no 

magistério de ensino médio, buscassem alternativas para aquisição da graduação 

em Pedagogia ou em outras licenciaturas. Tal fator também abriu caminhos aos 

empresários do ramo educacional que, não somente proliferaram os institutos de 

ensino superior, como também aumentaram o número de cursos de graduação em 

instituições privadas de ensino. Os institutos ou cursos em instituições privadas, no 

entanto, não significam majoritariamente uma formação de menor qualidade, mas o 

que causa preocupação, extensiva também aos cursos de formação em instituições 

públicas, é como estas formações iniciais são organizadas, e se tomam como base 

o que traçam as diretrizes que parecem, de modo geral, bem específicas e 

preocupadas com as formações inicial e continuada dos professores. A LDB/96 

estabelece nos incisos do artigo 62 que: 

 

67§ 1º A união, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de 
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 
capacitação dos profissionais de magistério. 
68§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 
magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância.  

                                                        
4
 Sobre cursos de graduação leia-se Pedagogia e licenciaturas. 
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69§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao 
ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias 
de educação a distância. 
70§ 4º A união, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão 
mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação 
de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. 
71§ 5º A união, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a 
formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica 
pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a 
estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, 
nas instituições de educação superior. 
72§6º o Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame 
nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para 
o ingresso em cursos de graduação para formação de docentes, ouvido o 
Conselho Nacional de Educação (CNE). (BRASIL, 1996, p. 35). 
 

 

 Além disso, o documento ainda atenta para a necessidade dos estágios 

supervisionados como forma de associação entre teorias e práticas, capacitação 

profissional, formação básica sólida que possibilite o conhecimento dos fundamentos 

científicos e sociais e das competências necessárias ao desenvolvimento do 

trabalho como professor. Coadunando com o que prevê a legislação, é fundamental 

que as instituições de formação professoral e, por conseguinte, os currículos de 

seus cursos envolvam a necessidade de um trabalho voltado à compreensão de um 

ensino subsidiado pela prática social, como nos elucida Pimenta (1997, p. 6): 

 

Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao 
processo de humanização dos alunos historicamente situados, espera-se da 
licenciatura que desenvolva, nos alunos, conhecimentos e habilidades, 
atitudes e valores que lhes possibilitem, permanentemente, irem 
construindo seus saberes fazeres docentes, a partir das necessidades e 
desafios que o ensino, como prática social, lhes coloca no cotidiano.   

 

Desse modo, retomamos nossa preocupação em como os cursos 

supracitados, que formam professores em nível superior estão se organizando de 

modo a atender as referidas orientações e, principalmente, as novas demandas 

sociais e culturais refletidas nos diversos grupos estudantis inseridos no espaço da 

escola. Compreendendo o papel social que a instituição escolar tem na vida dessas 

crianças e dos jovens é imprescindível pensar como estes sujeitos, por meio dos 

seus contextos sociais têm trazido novas expectativas, novas necessidades e tem 

chegado a escola com objetivos diversos. Obviamente, sabemos que a instituição 

escolar não é formada exclusivamente pelo professor e que tão somente ele não 

poderá solucionar os problemas de antigos paradigmas e modelos educacionais e a 

atuação excludente dos espaços de ensino.  
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Ainda assim, é o docente quem vai mediar às relações dos estudantes com o 

conhecimento e, por isso, precisa observar e considerar as mudanças sociais fruto 

das novas tecnologias de comunicação, refletindo sobre a sociedade da informação 

e do conhecimento na qual vivemos e que rompe o monopólio da formação e da 

informação que antes, podíamos dizer, quase que exclusivo da escola. Nesse 

cenário, lembramos que os cursos regulares de Pedagogia e licenciaturas, com 

duração aproximada de quatro a cinco anos aglutinam dificuldades referentes a 

essas novas demandas sociais, sendo seus modelos formativos objetos de franca 

discussão no campo educacional, pois, junto a outros fatores interferem na 

educação escolar ofertada hodiernamente. 

 

No caso da educação escolar, constatamos, no mundo contemporâneo, que 
ao crescimento quantitativo dos sistemas de ensino não tem correspondido 
um resultado formativo (qualitativo), adequado às exigências da população 
envolvida, nem às exigências das demandas sociais, o que coloca a 
importância de definir nova identidade profissional do professor. (PIMENTA, 
1997, p. 7). 

 

A própria LDB/96 (1996, p. 1) estabelece que a educação: “Abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.”. Ainda de acordo 

com o documento, a educação deve proporcionar ao educando seu pleno 

desenvolvimento, exercício da cidadania e qualificação para o mundo do trabalho. A 

formação educacional ansiada pela lei de 1996 perpassa, pois, pela identidade 

professoral, construída historicamente, inscrita e implicada no contexto social, 

resultado, justamente, das demandas de suas épocas. Essa identidade que subsidia 

o que é ser ou vir a ser professor e encontra-se implicada diretamente na prática 

docente, parece fragilizada no contexto atual. Segundo Pimenta (1997), a 

construção dessa identidade envolve processos de revisão, reafirmação e 

ressignificação de práticas, além das significações sociais da profissão e daquilo que 

o próprio docente atribui ao que é a atividade docente para ele, com base em suas 

experiências, trocas e valores. A formação inicial, entendemos, como um elemento 

posto nesse percurso constitutivo da identidade do professor e que, portanto, 

interfere diretamente nos significados que ele atribui à profissão e na sua prática 

cotidiana. Mais uma prerrogativa fulcral à formação de professores para a qual as 
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instituições formadoras devem estar atentas. Nesse sentido, após a promulgação da 

LDB/96, sinalizando uma atenção às vicissitudes sociais e seu rebatimento na 

atividade docente, foi estruturado um documento específico para a formação de 

professores em nível nacional. Em 2002, tem-se a criação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores (DCN).  

 

Art. 1º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
da Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, constituem-se de um conjunto de princípios, fundamentos 
e procedimentos a serem observados na organização institucional e 
curricular de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as 
etapas e modalidades da educação básica. (BRASIL, 2002, p.1). 

 

  

O documento pressupõe que na estruturação dos cursos para formar os 

professores da educação básica suas orientações sejam consideradas na 

organização dos currículos, dos projetos pedagógicos e na sua gerência. As 

orientações anseiam um norte na formação professoral que evidencia, sobretudo, as 

situações de ensino/aprendizagem e todas as “novas” demandas que as circundam, 

além de difundirem uma perspectiva de formação para atuação com base no sujeito 

que aprende. Assim, as DCN propõe que os cursos de formação docente, ao 

organizarem seus currículos, reflitam: 

 

Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará, além do 
disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
outras formas de orientação inerentes à formação para a atividade docente, 
entre as quais o preparo para:   
I - o ensino visando à aprendizagem do aluno;   
II - o acolhimento e o trato da diversidade;   
III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural;   
IV - o aprimoramento em práticas investigativas;   
V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos 
conteúdos curriculares;  
VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores;   
VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 
(BRASIL, 2002, p. 1) 

 

  

Com aspectos estritamente ligados ao cenário contemporâneo, as DCN 

iniciam suas proposições mencionando dois artigos da LDB/96 a serem 

considerados pelas instituições formadoras na organização de seus currículos. Os 

artigos 12 e 13, supracitados pelas diretrizes, versam no geral, sobre as 
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responsabilidades das instituições de ensino e dos docentes no que se refere ao 

acompanhamento e preocupação dos mesmos com a aprendizagem dos alunos; a 

importância do cumprimento dos prazos de dias letivos e horas/aulas; a colaboração 

necessária entre escola, docente e família; a construção coletiva das propostas 

pedagógicas da escola e a elaboração dos planejamentos de aula pelos 

professores. Tomando esses artigos como pressupostos, as DCN trazem como 

primeiro inciso a formação que prepare para o ensino preocupado com a 

aprendizagem dos alunos, endossando as construções discursivas no campo 

educacional, a respeito de um processo educativo descentralizado da figura 

docente. Tanto na lei de 1996, quanto nas diretrizes de 2002, a preocupação com a 

aprendizagem é expressa, entretanto as práticas pedagógicas revelam-se, por 

diversas vezes, incompatíveis com os documentos, como elucida Dalberio (2010, p. 

1), pois: “por muito tempo o ensinar predominou sobre o aprender, recaindo a ênfase 

nos métodos, nos recursos e no professor como figura central do processo.”. 

 Essa centralidade docente, bem como as dificuldades de reflexão sobre a 

prática e sobre o próprio ofício professoral são alguns paradigmas educacionais 

ainda presentes no contexto escolar e que resultam também do processo de 

formação desses professores. Assim como elucida Pimenta (1997, p. 12): “A 

formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de saberes: saberes de 

uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma 

militância pedagógica.”, e, ainda, segundo a autora, esse processo formativo tem um 

caráter duplo, pois forma o professor por meio do confronto das suas experiências 

nos contextos escolares e também pela própria formação propiciada pelas 

instituições escolares onde atuam o que faz necessário frisar a importância de: 

 

Produzir a escola como espaço de trabalho e formação, o que implica a 
gestão democrática e práticas curriculares participativas, propiciando a 
constituição de redes de formação contínua, cujo primeiro nível é a 
formação inicial. (PIMENTA, 1997, p.12, grifos da autora). 

  

Desse modo, a formação compreendida como uma rede que abarca diversos 

saberes, mas que tem sua gênese na formação inicial deve levar o professor a 

refletir sobre o seu ensino, as condições sociais que o circundam e, por conseguinte, 

o educando, sujeito da aprendizagem. Talvez, devido a tal preocupação os textos da 

LDB/96 e das DCN enfatizem a relevância da inquietação com a aprendizagem, 
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ainda que objetivamente os modelos de formação dos professores, as condições e 

jornada de trabalho, as gestões, os currículos escolares e outros fatores dificultem a 

concepção de um processo educativo de qualidade. 

 Os incisos seguintes das DCN – II, III, IV e VI, especificamente – tratam de 

questões que também envolvem preocupações com a sociedade contemporânea e 

as transformações advindas dela. O trato a diversidade, enriquecimento cultural e a 

introdução de novas tecnologias da informação e comunicação, além de 

metodologias inovadoras refletem temas atuais e que devem estar presentes nos 

currículos de formação, além de relacionarem-se diretamente com a preocupação 

sobre a aprendizagem. No entanto, mesmo mencionada a necessidade de tais 

abordagens, não há no texto sugestões de como os diversos cursos de graduação 

podem dar conta de tais imperativos na prática. Provavelmente por isso, em 

algumas situações os projetos pedagógicos e os próprios currículos tragam as 

referidas preocupações que, todavia, nem sempre efetivam-se no cotidiano. 

 A cultura tecnológica, por exemplo, ainda é um emblema para muitos 

professores que tem fragilidades ao trabalhar com as chamadas NTIC – Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação e, em algumas situações, fazem uso das 

mesmas atreladas a práticas tradicionais de ensino. Perrenoud (2000), quando fala 

de suas dez novas competências para o ensino, enfatiza a relevância dos docentes 

conhecerem perigos e limites do uso dessas tecnologias, bem como de saber dar-

lhes o devido espaço em sala, mas, sobretudo da relevância de considera-las no 

processo de ensino/aprendizagem, já que: 

 

Uma cultura tecnológica de base também é necessária para pensar as 
relações entre a evolução dos instrumentos (informática e hipermídia), as 
competências intelectuais e a relação com o saber que a escola pretende 
formar. Pelo menos sob esse ângulo, as tecnologias novas não poderiam 
ser indiferentes a nenhum professor, por modificarem as maneiras de viver, 
de se divertir, de informar, de trabalhar e de pensar. Tal evolução afeta, 
portanto, as situações que os alunos enfrentam e enfrentarão, nas quais 
eles pretensamente mobilizam e mobilizarão o que aprendem na escola.  
(PERRENOUD, 2000, p. 138-139). 

 

Desse modo, é crucial entendermos que mesmo previstas nas DCN, junto a 

outras demandas contemporâneas, é valioso que os coordenadores e colegiados 

dos cursos de formação, professores universitários, professores da educação básica 

e os licenciandos discutam e decidam, em regime de colaboração – conforme 

propõe o inciso VII das DCN, como os modelos formativos de seus cursos podem 
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inserir tais demandas de modo a contribuírem efetivamente para a formação de 

professores alcançando, objetivamente, a inclusão de tais pleitos em sua prática. 

 Sobre as particularidades das diversas licenciaturas, subsequente ao ano de 

2002, após a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores, foram convencionadas as Diretrizes Curriculares para cada curso, 

gradativamente aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), e que 

trazem orientações específicas para cada graduação no que se refere à elaboração 

de seus projetos pedagógicos, elemento fundamental que estabelece as propostas 

para a formação dos futuros professores. Neste trabalho, trataremos mais adiante 

das orientações referentes aos cursos de Ciências Sociais, dentre os quais 

analisaremos especificamente a licenciatura ofertada pela UFRN. O que podemos 

adiantar é que embora as diretrizes para formação tenham gerado a necessidade de 

alguns ajustes, durante muito tempo algumas licenciaturas de professores 

especialistas seguiram o tradicional modelo de formação denominado “3 + 1”. Em 

consonância com Gatti (2010), vemos que no final dos anos 1930 a formação de 

bacharéis que se dava em três anos, nas poucas universidades que existiam, foi 

acrescida de mais um ano de formação “pedagógica” com as disciplinas de 

licenciatura que conferiam ao docente a formação para o ensino secundário. Mesmo 

com as inúmeras modificações desde então, os professores especialistas ainda têm, 

em alguns casos, uma formação com o foco voltado para a área de sua disciplina 

específica e, somente nos últimos anos do curso tem acesso as disciplinas de ordem 

pedagógica, inclusive os estágios supervisionados. 

O inciso V das DCN, que versa sobre a elaboração e execução dos 

conteúdos curriculares pelos professores, subsidiados pelas suas formações, 

pressupõe o desenvolvimento de uma competência significativa que encontra 

respaldo nas discussões arroladas nos campos das licenciaturas que formam esses 

docentes e que, no caso da Sociologia, por exemplo, é uma dificuldade atrelada a 

sua condição de “jovialidade” dentro da escola básica.  

A Constituição de 1988, a LDB/96 e as DCN estabelecem, ainda que 

textualmente, o que esperam da organização da educação brasileira. Mesmo 

bastante criticadas, frisamos a relevância desses marcos para o seguimento 

educacional e entendemos que no contexto das críticas e diálogos as melhorias 

podem ser implementadas. Nesse sentido, retomando a lei federal de 1988, vemos 

que já se pensava a necessidade de haver uma educação organizada por intermédio 
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de diretrizes nacionais, planos nacionais, políticas que pudessem orientar as 

instituições e também os profissionais da educação buscando uma melhoria na 

qualidade do ensino. Vejamos: 

 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com 
o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a: (EC no 59/2009) I – erradicação do analfabetismo; II – 
universalização do atendimento escolar; III – melhoria da qualidade do 
ensino; IV – formação para o trabalho; V – promoção humanística, científica 
e tecnológica do País; VI – estabelecimento de meta de aplicação de 
recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. 
(BRASIL, 2012, p. 123). 

 

 

 Como últimos elementos legais a serem analisados em seus aspectos de 

formação docente temos, pois: o Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano de 

Desenvolvimento da Educação Brasileira (PDE). Já discorremos amplamente sobre 

o papel dos marcos legais até aqui apresentados, bem como alguns aspectos 

específicos do corpo de seus textos, enfatizando nos documentos suas abordagens 

com relação à formação de professores, seja ela inicial ou continuada. O PNE, 

instituído por meio da Lei nº 10.172/2001 no ano de 2001, já era preconizado na 

Constituição Federal de 1988 e também nas disposições transitórias da própria 

LDB/96. O plano, nas diversas edições, estabelece diretrizes, metas e estratégias 

para melhoria do ensino, que dialogam, portanto, com as todos os atores envolvidos 

no processo educativo.  Logo que o PNE (2011-2020) entrou em vigor, todos os 

planos estaduais e municipais de educação deveriam ser criados ou adaptados em 

consonância com as diretrizes e metas estabelecidas por ele. 

Por questão de objetividade, nos detemos à análise do documento mais 

recente, oriundo da Lei nº 13.005/2014, que aprova o plano para o decênio 2014-

2024. Suas principais diretrizes refletem algumas questões já presentes no plano 

anterior e na LDB/96 e enfatizam a melhoria, o acesso e a superação de 

desigualdades no processo educativo, além de mencionar a valorização aos 

profissionais da educação: 

 

Art. 2º São diretrizes do PNE: 
I – erradicação do analfabetismo; 
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II – universalização do atendimento escolar; 
III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV – melhoria da qualidade da educação; 
V – formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 
VI – promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII – promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país; 
VIII – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure 
atendimento às necessidades de expansão, como padrão de qualidade e 
equidade; 
IX – valorização dos(as) profissionais de educação; 
X – promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 
diversidade e à sustentabilidade socioambiental. (BRASIL, 2014, p. 43). 
 

 

O fator de universalização da educação, no tocante a igualdade de acesso e 

permanência e a gestão democrática com base no regime de colaboração para 

elaboração do projeto pedagógico da escola são aspectos que já estavam no texto 

da LDB/96 e que são reforçados pelo plano nacional. Entretanto, no texto do PNE 

acrescenta-se que tal acesso e permanência somente não são suficientes, sendo 

objetivo do plano que os estudantes obtenham sucesso na estadia escolar. Nesse 

sentido, temos descrito no documento, no corpo das metas, que além de garantir o 

acesso ao Ensino Fundamental, as gestões públicas em regime de colaboração 

devem “garantir que pelo menos noventa e cinco por cento dos alunos concluam 

essa etapa na idade recomendada”. (BRASIL, 2014, p. 33), na Educação Infantil 

(EI), Ensino Médio (EM) e Ensino Superior (ES) a ênfase é na ampliação das ofertas 

em “cinquenta por cento das crianças de até três anos”. (BRASIL, 2014, p. 33) 

atendidas pela EI e aumento na taxa de matrículas líquidas em 85% no EM e em 

33% no ES. 

 Sobre esta ampliação no acesso à educação é preciso considerar de que 

modo é realizada, já que a insuficiência na qualidade do ensino brasileiro que 

envolve, entre outros fatores, as falhas nos processos formativos de seus docentes, 

são fatores que respondem por um novo tipo de exclusão educacional. Segundo 

Pierro e Haddad (2000) agora o aprendente é inserido no espaço escolar, no 

entanto, não aprende com autonomia suficiente os conteúdos escolares formais e 

acaba excluído do processo educacional, sem obter o êxito, que o próprio PNE 

almeja. Segundo os autores, a ampliação deste quadro deve provocar uma reflexão 

a respeito das políticas educacionais emergenciais desenvolvidas no Brasil. Mesmo 

com a ampliação do número de vagas em escolas públicas e com a 
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“democratização” escolar que vem acontecendo ao longo da segunda metade deste 

século, não houve um acompanhamento desse crescimento pela qualificação 

dessas vagas, refletida na qualidade do ensino ofertado nas instituições públicas 

que continua ignorando os estudantes a quem não conseguem ensinar.  

Outra consequência dessa “democratização” é o ganho de uma organização 

escolar múltipla e heterogênea e, com a ideia do acolhimento a esta diversidade, 

como propõe as DCN, o papel do docente não pode ser mais o de uma prática 

prescrita, mas sim o de considerar o desafio de lidar com as divergências em tempos 

e condições de aprendizagem de seus alunos o que resultaria acrescido a outros 

fatores, num ensino de qualidade e acolhedor. Assim, como menciona a quarta 

diretriz proposta pelo PNE, a qualidade do ensino ofertado em todos os níveis 

precisa melhorar, entretanto, há que se refletir sobre o que é essa qualidade e como 

ela é avaliada.  

Para responder a esta demanda, o artigo 11 do texto normativo do PNE 

(2014-2024) nos diz que:  

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela 
União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, 
constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação 
básica e para orientação de políticas públicas desse nível de ensino. 
(BRASIL, 2014, p. 47). 

 

Já preconizado na LDB/96, esse sistema de avaliação é refletido hoje em 

exames como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), Prova e Provinha Brasil que tem, nos 

diferentes níveis de ensino, a função de avaliar a aprendizagem de seus alunos e 

auxiliar na definição de prioridades para a melhoria na qualidade do ensino. Além 

disso, destaca-se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) criado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

em 2007, representando uma iniciativa pioneira de, num só indicador, reunir 

conceitos importantes para a qualidade da educação básica: o fluxo escolar e 

médias de desempenho nas avaliações anteriormente citadas.  A forma como estas 

avaliações são realizadas e seus resultados devem, portanto, ser pensados 

cuidadosamente já que tem objetivos tão relevantes não só para ajuizamento da 

educação, mas, sobretudo para a continuidade da vida estudantil dos educandos. O 

ENEM, por exemplo, é hoje amplamente adotado pelas universidades públicas como 
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certame para ingresso na educação superior. Em sua última edição, segundo dados 

do Ministério da Educação (MEC), mais de 53 mil estudantes zeraram a prova de 

redação e a maior parte dos candidatos, cerca de 1.987.251, ficou com a pontuação 

mínima necessária – entre 501 e 600 pontos. Tais dados refletem algumas questões 

já trazidas aqui, como a “democratização”5 da escola, a organização escolar, as 

práticas docentes entre outras questões que direta ou indiretamente interferem na 

aprendizagem destes jovens e, portanto, nos resultados que eles obtêm. Sendo 

assim, os números devem, realmente, provocar ações que possam melhorar o 

ensino objetivamente e, retomando uma das gêneses da questão, a 

profissionalização/valorização dos profissionais da educação, nesse ponto, é 

essencial. 

O PNE sugere a relevância deste item para que a melhoria do ensino seja 

efetivada, propondo em 04 de suas 20 metas perspectivas de melhoria no exercício 

do magistério. As metas de 15 a 18, no geral, refletem uma possibilidade de 

valorização a ser desenvolvida por meio de uma política global de magistério que 

implica além da formação profissional inicial, específica na área em que o docente 

atua, melhoria nas condições de trabalho, salário, carreira e a formação continuada. 

Esse entendimento decorre, provavelmente, do que se observa no campo 

educacional, já que mesmo os docentes licenciados em suas áreas de atuação ao 

se depararem com a realidade da escola pública sentem-se desestimulados, quando 

não desistem do magistério.  

 Sendo assim, como já aludimos anteriormente, além das necessidades 

formativas inicial e continuada, os professores também precisam ser reconhecidos 

profissional e socialmente, ou seja, a profissionalização e a valorização são 

necessidades ao exercício digno do magistério. Sobre isto, o PNE pressupõe uma 

cobrança das gestões públicas, que se dediquem a qualificação dos docentes 

implementando políticas públicas de formação inicial e continuada, considerando 

que a preparação dos professores é também uma condição para o avanço científico 

e tecnológico da sociedade brasileira.  

Ponderamos também o compromisso dos próprios docentes com a 

aprendizagem de seus alunos, com a sociedade, no interesse pelo seu trabalho, 

                                                        
5
 Enfatizamos que não somos contra a democratização da escola, pelo contrário, defendemos o 

amplo acesso, porém, com qualidade.  
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pela pesquisa, pelos aprofundamentos conceituais que a própria prática exige e, 

portanto, pelo desenvolvimento de um trabalho de parceria com o poder público em 

busca do ensino de qualidade. Assim como menciona Amaral (2010) 

compreendemos que diversas são as problemáticas sociais que circundam o 

ambiente escolar e não vemos o processo educativo como único redentor a essas 

questões, tampouco atribuímos aos docentes a culpa pelas mazelas que assolam o 

ensino público, contudo precisamos assumir a responsabilidade que nos cabe, 

enquanto educadores, de contribuir à concretização, por exemplo, de um plano 

como esse que discutimos aqui. 

Para assumir essa postura de prática reflexiva a formação inicial retoma o 

protagonismo de nossas discussões. Sobre essa formação, o PNE discorre em duas 

metas (15 e 16) a respeito da necessidade de licenciar os docentes nas áreas em 

que atuam6 e garanti-los também a formação continuada, em nível de pós-

graduação. Na prospecção de um ensino de qualidade e prática reflexiva, 

destacamos uma das estratégias, da meta 15, que estabelece um diálogo entre essa 

melhoria do ensino e a formação do professor: 

 
15.6 promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a 
renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do(a) 
aluno(a), dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do 
saber e didática específica e incorporando as modernas tecnologias de 
informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum dos 
currículos da educação básica (...). (BRASIL, 2014, p. 79). 
 

 

 Demandas que estão sempre em pauta nas discussões acadêmicas e que, 

supomos ser de conhecimento das instituições formadoras, essa estratégia revela 

questões que implicam diretamente na formação professoral, pois sugerem o que 

reafirmaremos ao longo desse trabalho: uma reforma curricular nas licenciaturas. 

Ressalvamos que a tessitura do trecho acima nos permite fazer um adendo. Quando 

menciona uma divisão na carga horária, o texto do PNE parece remeter a lógica da 

formação 3+1, amplamente discutida como um modelo inadequado no licenciamento 

dos sujeitos. A formação teórica sólida nos conteúdos a serem ensinados é tão 

                                                        
6
 Baseado em informações do Censo Escolar 2015 o MEC constatou que dos 709.546 professores 

que lecionam nos anos finais do EF e no EM 374.829 necessitam de formação complementar, ou 
porque não a possuem na disciplina em que atuam ou porque não possuem o grau de bacharel na 
área. Nesse sentido, o governo federal lançou em março deste ano a Rede Universidade do 
Professor, que ofertou 105 mil vagas para formação complementar de docentes efetivos das redes 
estaduais e municipais que se encaixam no perfil supracitado. O início dos cursos está previsto para 
o segundo semestre do corrente ano. 
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importante quanto o contato com a realidade escolar desde o início até o final do 

curso, para que o futuro docente, paulatinamente, torne-se capaz de relacionar 

teoria e prática e de experienciar sua profissão de modo mais seguro, com tempo 

necessário à correções, ajustes e integração com seu futuro ambiente de trabalho. A 

importância da pesquisa, que sentimos falta nas metas a despeito da formação, 

deve constituir um princípio do desenvolvimento do professor, sendo dadas ao 

docente as condições necessárias para o desenvolvimento da articulação 

necessária entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão que devem ser, 

desde a graduação, focos formativos. A última parte da estratégia, por sua vez, 

corresponde a questões de atendimento as novas demandas sociais e pedagógicas 

e que, ainda, configuram-se como desafios que não podem ser ignorados pelas 

instituições formadoras nem pelos docentes, já que fazem parte da realidade escolar 

contemporânea.  

Com a ampliação da oferta do ensino, a globalização e expansão do 

capitalismo nota-se, cada vez mais, o surgimento de uma nova ética no campo da 

educação que tende a atender prioritariamente os interesses do mundo econômico, 

em detrimento da valorização das questões humanas/relacionais. Isto como 

observado se reflete nas expectativas e objetivos a serem alcançados pela 

legislação educacional. As novas tecnologias de informação e comunicação, o trato 

a diversidade – endossado nas diretrizes pelas questões relativas à educação dos 

alunos com necessidades especiais e das questões de gênero e de etnia – e o 

trabalho coletivo interdisciplinar são pleitos “novos” e incorporados aos discursos no 

campo da educação tanto por exigência da configuração social quanto pela 

organização mercadológica atual. Ainda assim, as demandas que emergem 

hodiernamente precisam ser igualmente incorporadas na prática do que prescrevem 

essas legislações, por meio dos professores, gestores, daqueles que se encontram 

envolvidos direta ou indiretamente no processo educativo. Amaral (2010) nos alerta 

que: 

Defrontados com o deplorável resultado de nossos alunos, perguntamo-nos 
em que a formação de professores – inicial e/ou continuada – tem falhado, 
de tal modo que eles não se encontram aptos a ensinar aos seus alunos 
habilidades básicas inerentes à escola fundamental (...). (AMARAL, 2010, p. 
143). 

 

 Ainda segundo a autora, o processo de ensinagem exige o conhecimento de 

“técnicas”, de um “saber fazer” para que os resultados almejados sejam 
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efetivamente alcançados e esse modus operandi inerente aos campos práticos 

perpassa, obviamente, pelas contradições que envolvem a formação docente. 

Assim, como os demais pressupostos presentes nos marcos legais brasileiros, a 

formação de professores ao ganhar protagonismo auxilia na efetivação dos projetos 

educacionais pensados para o processo educativo, no cenário nacional. 

 Nesse sentido, compondo um diálogo interessante sobre a concepção de 

educação, princípios formativos e reunindo programas do governo que visam a 

implementação de políticas públicas que possam dar respostas institucionais à 

sociedade sobre a educação no cenário nacional, discutiremos o Plano de 

Desenvolvimento da Educação Brasileira (PDE).  

 Como já fora anunciado, o plano traz em sua primeira parte, denominada: 

Razões e Princípios do Plano de Desenvolvimento da Educação, a concepção de 

educação que inspira a criação do documento e que está atrelada ao 

desenvolvimento de seus programas. Tal concepção vê a educação como: 

 

Uma face do processo dialético que se estabelece entre socialização e 
individuação da pessoa, que tem como objetivo a construção da autonomia, 
isto é, a formação de indivíduos capazes de assumir uma postura crítica e 
criativa frente ao mundo. (BRASIL, 2008, p. 5).  

 

O documento também reconhece a responsabilidade do Estado no esforço de 

conseguir esta educação emancipadora, com vistas à autonomia, expondo como na 

LDB/96 que tais processos não se desenvolvem apenas na escola, mas também no 

ambiente familiar, na comunidade e em todas as formas de interação social que o 

indivíduo pode vir a estabelecer sendo a educação, portanto, uma relação dialógica 

entre o social e o individual. Ressalta ainda, no que se refere à universalização da 

educação a preocupação com a equalização de oportunidades e acesso à educação 

de qualidade, assim como os documentos anteriores. 

 O PDE, é, desse modo, mais um documento que traz respaldo institucional 

ao campo educacional, com o diferencial de propor uma articulação mais intensa 

entre os entes federados por intermédio de programas educacionais que compõem 

uma implementação das políticas públicas voltadas à educação, caracterizando-se 

como um plano mais executivo. 

 Antes de enfatizar o que o documento traz sobre formação de professores, 

destacamos os seis pilares que perpassam a elaboração do PDE e que, portanto, 
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contribuem com as formulações no campo da formação docente, sendo eles: “i) 

visão sistêmica da educação, ii) territorialidade, iii) desenvolvimento, iv) regime de 

colaboração, v) responsabilização e vi) mobilização social” (BRASIL, 2008, p. 11).  

 No primeiro elemento temos a proposta de uma educação não fragmentada, 

compreendida a importância de todos os níveis de ensino e entendendo a educação 

como um processo contínuo, o plano sugere que nenhuma etapa escolar seja 

privilegiada em detrimento de outra e a educação aconteça, portanto, de modo 

sistêmico. O segundo pilar trata das demarcações territoriais que, segundo o texto 

do PDE são essenciais, pois, nelas estão as diferenciações sociais e culturais que 

são marcas geográficas e, principalmente, históricas que precisam ser levadas em 

conta. As demarcações territoriais assinalam também as divergências de 

oportunidades educacionais e, por isso, para que seja alcançada uma equidade é 

preciso pensar as dimensões educacional e territorial conjuntamente. Já o 

desenvolvimento e o regime de colaboração constituem pilares que tratam 

essencialmente do alinhamento das ações do Estado, do desenvolvimento conjunto 

de políticas públicas para que estas possam ganhar potência frente às dificuldades 

encontradas, o que exige um regime de colaboração entre gestões públicas, no que 

destaca o próprio plano, em ações que considerem a educação de modo sistêmico, 

indo além do que o que estabelece o PNE. Por fim, os dois últimos pilares do PDE 

consideram a responsabilização e a mobilização social, pois, segundo o plano a 

educação precisa ser incorporada como valor social e, desse modo, a sociedade 

pode se mobilizar em defesa da educação, exigindo transparência no tratamento de 

questões educacionais e, principalmente, fiscalizando as ações do governo. 

 Nesse cenário incorremos as discussões trazidas no documento a despeito 

da formação docente, que em diálogo com a legislação antecedente, entende que 

essa formação é um aspecto primordial a melhoria na qualidade do ensino no Brasil. 

O plano afirma que: 

 

Um dos principais pontos do PDE é a formação de professores e a 
valorização dos profissionais da educação. A questão é urgente, estratégica 
e reclama resposta nacional. Nesse sentido, o PDE promove o 
desdobramento de iniciativas fulcrais levadas a termo recentemente, quais 
sejam: a distinção dada aos profissionais da educação, única categoria 
profissional com piso salarial nacional constitucionalmente assegurado, e o 
comprometimento definitivo e determinante da União com a formação de 
professores para os sistemas públicos de educação básica (a Universidade 
Aberta do Brasil – UAB – e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência – PIBID). (BRASIL, 2008, p.16). 
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O PDE é bastante claro quanto à prioridade no trabalho de formação e 

valorização dos docentes e destaca o piso salarial constitucionalmente assegurado 

aos professores e o comprometimento do governo com a formação, por intermédio 

de programas como a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Quanto à seguridade do 

piso, não cabe retomar as problemáticas já citadas quanto a municípios e estados 

que não cumprem com o que é estabelecido em lei, bem como outros aspectos da 

valorização dos professores que são negligenciados. Entretanto, fazemos um 

adendo aos bons resultados oriundos dos programas supracitados que tem de 

maneiras diferentes, auxiliado na formação de docentes no Brasil. Segundo o PDE 

(2008) a UAB, é um projeto do próprio MEC que prevê uma colaboração entre 

estados, municípios e universidades públicas para a formação inicial de professores 

em nível superior ou formação continuada aos já graduados.  

O plano destaca ainda que as ações desenvolvidas em aulas não-presenciais, 

mas com pólos previstos onde os professores poderão associar-se remetem ao que 

é previsto no PNE, quando o plano nacional alerta para a necessidade da ampliação 

de programas de formação para os professores em serviço, além do 

desenvolvimento de programas de educação a distância que possam ser utilizados 

em cursos semipresenciais e modulares. Desse modo, entende-se que o referido 

programa auxilia a formação de novos e de veteranos professores e se constitui 

como uma ação efetiva na busca pela capacitação dos docentes e melhoria da 

educação básica e do ensino brasileiro. Do mesmo modo, o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência, é uma inciativa de valorização e incentivo a 

carreira docente que oferta bolsas de iniciação à docência a licenciandos de cursos 

presenciais que se dediquem a estágios na escola pública. Segundo o PDE (2008), 

inicialmente as bolsas foram ofertadas aos cursos com menor número de 

professores com formação específica atuando na rede básica, quais sejam: Biologia, 

Química, Física e Matemática. Entretanto, o programa hoje abrange inúmeras 

licenciaturas, como: História, Teatro, Música, Ciências Sociais, Língua Portuguesa e 

Pedagogia, por exemplo. Aos bolsistas do PIBID, mesmo que ainda não formados, 

tem desde o início do curso, logo que ingressam no programa, as vivências na 

realidade escolar que já insinuam situações futuras, para quais a experiência é 

extremamente valiosa, pois, é capaz de possibilitar situações empíricas de reflexões 
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sob novas perspectivas teóricas, o que permite ao futuro docente um aprendizado 

significativo do que é ser professor. 

Dessa forma, organizado em torno das educações básica, superior, 

profissional e da alfabetização o PDE tem um caráter mais executivo, apresentando 

algumas políticas públicas importantes, como por exemplo: Programa Universidade 

para todos (PROUNI), Universidade Aberta (UAB), Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Escola Básica (FUNDEB), Piso salarial do magistério, Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET) que, com as devidas ressalvas, 

tem contribuído significativamente à melhoria na educação. Sobre a formação de 

professores, especificamente, torna pública e necessária a relação permanente 

entre educação superior e educação básica por intermédio de programas como a 

PIBID, por exemplo. O documento enfatiza ainda que a União assume, com auxílio 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, a 

responsabilidade de formar pessoal não somente para o nível superior, mas para 

todos os níveis de educação, já que compreende esta de modo sistêmico e 

entendendo que a relação entre as educações superior e básica é essencial para a 

aproximação dessas duas instâncias formativas que devem dialogar para a 

formação de professores e a formação de estudantes. 

Assim, vemos que desde a Constituição Federal de 1988, até o PDE as 

proposições relacionam-se aos desafios que estão presentes na educação do Brasil. 

Dentre as diversas problemáticas e mesmo alcançando algumas metas, figuram 

como maiores entraves à educação brasileira ainda o acesso e permanência dos 

jovens na escola e a qualidade do ensino ofertado pelas instituições escolares 

públicas.  

Sobre a universalização da educação, todos os marcos legais alertam para 

sua importância, para a ampliação de vagas, para a permanência bem-sucedida na 

escola, entre outros fatores. Ainda assim, constatamos que o Brasil, mesmo 

passando por um período de democratização, tendo aumentado o acesso às escolas 

não parece haver um reflexo direto na qualidade da aprendizagem de seus alunos 

significando, portanto, a necessidade de repensar a instituição escolar como um 

espaço que seja mais efetivo na promoção de aprendizagens. Tais questões 

perpassam pelo segundo entrave que é a qualidade do ensino ofertado nessas 
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escolas. Em muitas situações estudantes e profissionais da educação encontram-se 

imersos na cultura do fracasso escolar. Esses educandos e docentes enxergam o 

ambiente escolar a partir da lente do descrédito, reforçado pela desvalorização do 

profissional da educação, pelo sucateamento do ensino público e pela própria 

defasagem na autoestima, os aprendentes não atribuem valor social ou significado 

aos estudos e, por inúmeros fatores, acabam sendo estatísticas do insucesso 

escolar brasileiro. 

Frente a estes entraves e como instrumento a combatê-los, os marcos legais 

enfatizam a importância da formação e valorização dos docentes e dos profissionais 

da educação de modo geral. Com falhas nas formações iniciais, reconhece-se a 

importância da melhoria na qualidade das formações em nível superior, além da 

necessidade das formações continuadas para que os professores possam atuar de 

modo mais seguro, competente e, sobretudo, digno. Ainda existe no Brasil 

professores com formações específicas ministrando aulas de outras disciplinas, 

como veremos especificamente neste trabalho com a disciplina de Sociologia. A 

considerar outras distorções, a qualidade do ensino nesses casos fica 

completamente comprometida e, certamente, perpassa pela formação dos 

professores para área específica, além de outros fatores como a realização e 

convocação, demasiado lentas, em concursos públicos. Nesse sentido, somos 

esperançosos em ações que concretizem políticas como as trazidas no PDE, e que 

além de números e dados estatísticos possam refletir-se em formação autônoma de 

jovens, criativos e críticos para que assim a pátria educadora seja alcançada. 

Na consecução de nossas ideias lembramos que este estudo visa identificar 

as representações de professores que lecionam Sociologia, sobre o ensino e 

aprendizagem da disciplina. Dessa maneira, um dos propósitos investigativos é 

analisar o papel dos processos formativos desses professores na construção de 

suas representações sobre o processo educativo sociológico. Para isto faremos, a 

seguir, uma sucinta apresentação da história da Sociologia, enquanto disciplina 

escolar no Brasil e uma breve análise do curso de formação inicial em licenciatura 

em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com 

o propósito de perceber como o referido curso foi estruturado, bem como sua 

relação com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores, e 

com as diretrizes específicas para os cursos de Ciências Sociais, já que no estado 
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do Rio Grande do Norte a UFRN7 é uma das principais unidades formativas de 

professores e pesquisadores em Sociologia. 

 

 

2.2 O lugar da Sociologia no Ensino Médio e a formação de seus 

professores 

 

Muito tem se discutido sobre a dificuldade de efetivação da Sociologia nas 

séries do Ensino Médio brasileiro. O problema se prolonga desde a primeira 

tentativa de ingresso da disciplina, nos anos de 1870 que demonstrou oscilações 

entre permanência e saída dos currículos acarretando as dificuldades que 

constatamos hoje, não só no que se refere a instabilidade da Sociologia no currículo 

da educação básica, como também a influência que esta intermitência trouxe a 

formação dos professores da disciplina.  

Algumas experiências, ainda no século XIX tentam estabelecer um debate 

sobre o ensino sociológico no Brasil. Segundo Oliveira (2013a, p. 180): 

 

 Apesar de não ter havido êxito a introdução da Sociologia nos currículos 
escolares no final do século XIX por meio de uma Reforma Nacional, 
reconhecidos aqui os limites dela nesse período, devemos destacar um fato 
que tem escapado daqueles a preocupação em historicizar a presença da 
Sociologia na escola brasileira: Em 1892 temos a introdução da disciplina 
‘sociologia, moral, noções de economia política e direito pátrio’ no Atheneu 
Sergipense, em Aracaju, cujo currículo poderia ser considerado ‘pouco 
sociológico’ (ALVES; COSTA, 2006), contudo, mesmo no caso do Colégio 
Pedro II em 1925 também temos, inicialmente, um currículo bastante ligado 
a outros campos disciplinares, em especial ao da história (GUELFI, 2001).  
 
 

Segundo o autor, a fluidez da Sociologia nos currículos da educação básica 

precisa ser (re)pensada desligada do imaginário de subversão a que muitos 

pesquisadores atribuem a sua presença/ausência em determinados períodos 

históricos, pois, além de seu caráter crítico a Sociologia pode, certamente, colocar-

se como uma disciplina conservadora. Prosseguindo, já na década de 70 há nova 

tentativa de introdução que segundo Lima, et. al. (2014), nos afirma que Rui Barbosa 

propõe a entrada da Sociologia nos cursos preparatórios e superiores no que hoje 

conhecemos como Ensino Médio, mas que a proposta não foi colocada em prática, 

                                                        
7
 Além da UFRN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) possui curso de 

graduação em Licenciatura e Bacharelado em Ciências Sociais. 
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retornando a discussão apenas alguns anos mais tarde com o ensejo da Reforma da 

Educação Secundária, proposta por Benjamin Constant. Entretanto, logo após seu 

reaparecimento nos currículos o ensino da disciplina acaba sendo desobrigado, sem 

que de fato ela tenha sido ofertada, episódio ocorrido durante a Reforma Epitácio 

Pessoa. Lima, et. al. (2014, apud MOTA, 2005). 

Já Com a Reforma Rocha Vaz (1925-1942) – na qual o vestibular passou a 

ser discriminatório e classificatório, com limites de vagas, visando à melhoria no 

ensino desafogando determinados cursos –, segundo o texto das Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – OCNEM (2006) a Sociologia passou a 

ser exigida em alguns vestibulares de universidades importantes e integrou os 

currículos da escola secundária brasileira. O texto explicita ainda que com o 

aumento da demanda não só da Sociologia, mas das Ciências Sociais de um modo 

geral, na década de 1930, aparecem os cursos de formação superior em Ciências 

Sociais, por meio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 

São Paulo e também na Universidade do Distrito Federal. Já entre as décadas de 

1940 e 1980, mais especificamente com a promulgação da Reforma Capanema, a 

disciplina, no contexto das ditaduras getulista e militar é novamente execrada dos 

currículos, pois, segundo Oliveira (2013a apud MORAES, 2011, p.365): 

 

entendemos que a exclusão da Sociologia do currículo prende-se menos a 
preconceitos ideológicos e mais à indefinição do papel dessa disciplina no 
contexto de uma formação que se definia mais orgânica, resultado do 
estabelecimento de uma burocracia mais técnica e mais exigente ou 
convicta em relação à concepção de educação. De certa forma, pode-se 
dizer que os defensores da Sociologia não conseguiram convencer essa 
burocracia educacional quanto à necessidade de sua presença nos 
currículos. 

 

Assim, a instabilidade curricular sociológica parece estabelecida e 

intensificada, muitas vezes, apresentando apenas caráter optativo ou de auxílio ao 

ensino profissionalizante, demonstrando então um aspecto técnico, conforme nos 

elucida o texto das OCNEM (2006): 

 

A presença da Sociologia no ensino secundário – agora denominado 
especificamente colegial – começa a se tornar intermitente. Permanece no 
curso normal, às vezes como Sociologia Geral e quase sempre como 
Sociologia Educacional, mas no curso “clássico” ou no “científico” 
praticamente desaparece, visto que aí predominam disciplinas mais 
voltadas para a natureza dos cursos: Letras ou Ciências Naturais. (...) 
Assim, quando aparece, a Sociologia está também marcada por uma 
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expectativa técnica. Nos cursos de magistério – nova nomenclatura com 
que aparece o curso normal –, a Sociologia da Educação cumpre aquele 
objetivo original – dar um sentido científico às discussões sobre a formação 
social e os fundamentos sociológicos da educação.  (MORAES; TOMAZI; 
GUIMARÃES, 2006, p. 102). 

 

No início dos anos 80, contudo, a revogação do ensino profissionalizante 

torna mais flexível o cenário da educação no Brasil, permitindo novas possibilidades 

de diversificação dos currículos, contexto que poderia favorecer a permanência da 

referida disciplina nos currículos escolares, além dos movimentos de 

redemocratização pelos quais o Brasil passava. No Rio Grande do Norte, em 2001, 

foi apresentado pela Deputada Fátima Bezerra o projeto nº 0461/01, que previa a 

obrigatoriedade do ensino de Sociologia e Filosofia no estado. Aprovado no 

legislativo, o projeto foi vetado pela então governadora Vilma de Faria, no ano de 

2003. (OLIVEIRA, apud FIGUEIREDO, 2015). Desse modo, vemos que a 

intermitência no ensino da Sociologia perdurou até a então aprovação da Lei n° 

11.684, de 02 de junho de 2008 que altera o artigo 36 da Lei n° 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, incluindo a Sociologia e a Filosofia como disciplinas obrigatórias 

nos currículos do Ensino Médio. 

Entretanto, mais uma imprecisão no texto da LDB 9.394/96 provocou uma 

interpretação que, em consonância com as políticas educacionais dos anos 90 

sugere que o ensino da Sociologia aconteça diluído nas outras áreas do 

conhecimento. O referido artigo explicita apenas que ao final do Ensino Médio o 

educando deve obter o “domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia 

necessários ao exercício da cidadania” (LDB, 1996, p. 14), o que ao invés de 

confirmar o caráter obrigatório da disciplina sugere que os seus conteúdos possam 

ser tratados na interdisciplinaridade, ou seja, partilhados em outras áreas do 

conhecimento e a presença da Sociologia nos currículos do Ensino Médio teria, 

novamente, a sua presença facultada. 

Essa instabilidade histórica, bem como na legislação referente ao ensino de 

Sociologia interfere, em nossa compreensão, diretamente na formação dos docentes 

que atuarão na área. Em consonância com Lima, et. al. (2014, p. 175) essa 

conjuntura: 

  

influiu fortemente no processo de formação de professores desta disciplina 
para o Ensino Médio, haja vista que contribuiu, dentre outros aspectos, para 
dar contornos bacharelescos à formação do licenciado em Sociologia ou em 



52 

 

 

Ciências Sociais, profissional destinado, em tese, para o exercício da 
docência no nível de ensino acima mencionado. 

Com isso, o desprestígio do cientista social formado para a atividade docente 

aumenta, haja vista que ele não tem um espaço de trabalho consolidado posto que a 

disciplina de Sociologia encontra dificuldades para se firmar na educação básica. 

Além disso, os cursos que formam professores para trabalhar com a referida 

disciplina possuem propostas curriculares que necessitam de uma implementação, 

se comprometendo com a formação real de docentes e não de bacharéis com a 

habilitação para dar aulas. Segundo Moraes (2014), essa dicotomia entre a 

licenciatura e o bacharelado apresenta-se como um dos principais desafios ao 

ensino de Sociologia na escola média e passa, obviamente, pela formação inicial 

dos futuros docentes da disciplina supracitada. Segundo o autor, há: 

 

Uma hierarquia entre a formação de pesquisadores – compreendida como 
obra apenas do bacharelado – e a formação do professor – compreendida 
como apenas um acréscimo ou treinamento pedagógico –, quer porque se 
crê que na licenciatura não há pesquisa e que o que ocorre aí é, no melhor 
dos casos, um verniz pedagógico ou – negativamente valorizando – o 
aprendizado de técnicas de ensino. (MORAES, 2014, p. 36)  

 

Conforme vimos, a pesquisa é considerada, pela legislação educacional do 

Brasil, como um princípio formativo essencial e que deve fazer parte da atividade 

docente de modo a auxiliar o professor na relação entre os saberes teóricos e 

práticos no exercício da docência e que, portanto, não encontra-se exclusa do ofício 

professoral e tão pouco é exclusiva aos profissionais bacharéis. Ainda assim, ser 

professor de Sociologia parece uma ocupação de pouco prestígio, que perpassa por 

esse pensamento de “aprendizagem de técnicas de ensino” e que aliada a falta de 

estabilidade da disciplina, a exígua carga horária das aulas e docentes com 

habilitação em outras áreas assumindo suas aulas, tornam dificultosa a inserção 

desse profissional no espaço escolar, aspectos que Moraes (2014) apresenta como 

raptadores ao ensino sociológico. Mesmo com a aprovação da lei que implica a 

obrigatoriedade do ensino de Sociologia e Filosofia na escola média, os cursos de 

Ciências Sociais/Sociologia não parecem, como veremos adiante, preocupados em 

formar professores de Sociologia. 

 

O ensino das Ciências Sociais nas escolas de Ensino Médio no Brasil não 
logrou ser uma preocupação nos cursos de Ciências Sociais, que, no 
decorrer da sua existência, destinaram pouca atenção e investimento à 
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licenciatura: uma das explicações possíveis são os avanços e retrocessos 
permanentes da Sociologia no Ensino Médio. (SOUSA, 2012, p.72) 

 

 

Dessa maneira, a formação de professores em Sociologia encontra-se em 

muitos casos fragilizada, como resultado da somatória de fatores mencionados aqui, 

principalmente no que se refere a sua trajetória intermitente. Os currículos das 

licenciaturas refletem um pouco das problemáticas dessa formação que não parece 

muito específica para professores que atuarão em escolas médias e, pelo que já fora 

mencionado, ainda carrega os traços da formação bacharelesca. Essa intermitência 

ocasiona ainda a não tradição da disciplina e, por conseguinte, a não existência de 

uma “experiência didática que possa contribuir para o desempenho das tarefas 

docentes e a não apresentar o reconhecimento e o status de outras disciplinas 

consolidadas na grade curricular, como a História e a Geografia.”. (SOUSA, 2012, 

p.72). 

Nesse sentido, analisaremos o curso de licenciatura em Ciências Sociais da 

UFRN, buscando pensar a questão da formação dos professores de Sociologia no 

contexto norte-riograndense, considerando quais os avanços e o que ainda há de 

obsoleto na estruturação curricular do referido curso, ponderando a formação 

pedagógica ofertada aos futuros professores de Sociologia. 

Compreendendo o acesso e a permanência as escolas, além da qualidade do 

ensino ofertado em instituições públicas como os principais desafios que ainda 

circundam o cenário da educação no Brasil, entendemos a condição dos 

professores, especificamente sua formação inicial, como um fator relevante ao 

agravamento ou superação desses entraves. Já vimos em outro trabalho8 que as 

problemáticas relativas ao insucesso escolar e, por conseguinte, a permanência na 

escola e as dificuldades de aprendizagem dos alunos tem relação com inúmeros 

fatores, desde as condições socioeconômicas e educacionais da família, até o papel 

dos professores com lacunas formativas e que passam também por problemas de 

desvalorização social e profissional. 

 Na esteira do pensamento de Gatti (2010) deve ser claro que não é a 

pretensão deste trabalho atribuir aos docentes a responsabilidade pelas diversas 

problemáticas que envolvem o desempenho falho das redes de ensino, por todo 

                                                        
8
 OLIVEIRA, Sheyla Charlyse Rodrigues de. Ideologia do Fracasso Escolar: dificuldades de 

inserção do PIBID de Ciências Sociais em escolas públicas no RN. Monografia. Natal: UFRN, 2012. 
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país, conforme elucidamos anteriormente, bem como os problemas de 

aprendizagem dos discentes que, em muitos casos, já se tornou algo naturalizado.   

 Conforme referendamos no início deste capítulo, a formação de professores 

especialistas tem, historicamente, características diversas das de formação de 

pedagogos, por exemplo. O modelo formativo denominado “3 + 1” predominou por 

muito tempo as formações desses especialistas e, embora muitas mudanças tenham 

acontecido, ainda há resquícios da formação bacharelesca em muitas licenciaturas, 

já que o modelo mencionado evidencia nos três primeiros anos a formação teórica, 

só acrescentando a esta o caráter pedagógico no último ano do curso. A Sociologia, 

especialmente, congrega fatores que contribuíram e contribuem significativamente 

ao processo formativo de seus professores e na predominância do imaginário social 

do prestígio de bacharéis em detrimento dos cientistas sociais habilitados a atividade 

da docência. 

 Com uma trajetória marcada pela intermitência curricular a licenciatura em 

Ciências Sociais/Sociologia tem características formativas que refletem um pouco da 

irregularidade histórica da disciplina. Aqui, a discussão ficará restrita ao curso que 

forma docentes em Sociologia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

com uma sucinta menção ao currículo adotado na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte.   

O Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Sociais – PPC/CS da UFRN, 

sobre sua história, revela-nos que seu funcionamento data do ano de 1974, apesar 

de ressaltar que sua ascendência foi vinculada a Faculdade de Sociologia e Política 

da Fundação José Augusto, órgão da cultura ligado ao Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte. Num primeiro momento, o curso era vinculado ao Departamento 

de Estudos Sociais, que posteriormente seria denominado de Departamento de 

Ciências Sociais (DCS) que, segundo o PPC/CS é o aporte central na oferta de 

apoio material e humano, seguido do Departamento de Antropologia (DAN) que se 

tornou autônomo no ano de 2000, desmembrando-se do DCS. Tal fato alerta para 

uma particularidade no que tange à constituição do curso de Ciências Sociais e da 

própria disciplina de Sociologia na escola média. A nomenclatura do curso “Ciências 

Sociais” costuma confundir, principalmente o senso comum, com a ideia de que a 

mesma tem similaridade ou é idêntica ao termo “Sociologia”. Contudo, outra 

peculiaridade que compete ao ensino da Sociologia, bem como a formação de seus 

docentes, é a compreensão de que apesar do destaque dado a Sociologia, esta é 
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apenas uma, das três ciências que compõe a formação em Ciências Sociais. 

Portanto, o profissional que obtém o título de cientista social também tem 

conhecimentos referentes às ciências da Antropologia e da Ciência Política, que 

devem também ser trabalhadas nas salas de aula da escola média, no percurso das 

aulas de Sociologia. 

 O Centro de Educação (CE) é outra instância importante na composição 

curricular e na formação dos docentes já que é o responsável pela oferta das 

disciplinas de caráter prático e pedagógico, com participação efetiva na construção 

do último PPC/CS. Como já fora mencionado, a irregularidade da oferta da 

Sociologia na escola interferiu diretamente na formulação dos cursos que habilitam 

professores para a disciplina. O próprio curso da UFRN apesar de, no primeiro ano 

de seu funcionamento ter operado apenas com a modalidade da licenciatura, 

ampliou sua estrutura com a modalidade do bacharelado que tinha habilitações em 

Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Entretanto, posteriormente, a licenciatura 

e o bacharelado tornaram-se habilitações de um mesmo curso, ou seja, o estudante 

tinha um ingresso único e chegando ao terceiro período do curso elegia duas 

habilitações9, que podiam combinar uma licenciatura e um bacharelado ou dois 

bacharelados. Tal fato fortalecia o caráter de apêndice da licenciatura frente o 

bacharelado, além de atribuir a formação dos docentes o caráter bacharelesco, com 

pouca carga horária para disciplinas de caráter prático/pedagógico. 

 Nesse sentido, na esteira do estudo de Gatti (2010) vemos que: 

 

As licenciaturas são cursos que, segundo legislação no Brasil, devem 
formar professores para atuarem na educação básica, que compreende: 
educação infantil (creche e pré-escola); ensino fundamental; ensino médio; 
ensino profissionalizante; educação de jovens e adultos; educação especial. 
(GATTI, 2010, p. 1359) 

  

Pensando o que a legislação infere para a formação nas licenciaturas, 

constatamos que há uma dissonância entre o que é proposto e o modo como a 

formação inicial dessas licenciaturas acontece hoje, tomando, por exemplo, o que 

                                                        
9
 Segundo o PPC/CS as modalidades poderiam ser combinadas da seguinte forma:  

1. Licenciatura e Bacharelado em Antropologia;  
2. Licenciatura e Bacharelado em Política;  
3. Licenciatura e Bacharelado em Sociologia;  
4. Bacharelado em Antropologia e Política;  
5. Bacharelado em Política e Sociologia; 
6. Bacharelado em Antropologia e Sociologia. (PPC/CS, 2000, p. 8) 
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acontecia10 com o curso de Ciências Sociais da UFRN e apreciando, mais adiante, 

as mudanças e permanências do currículo atual do curso. Ainda em seu PPC/CS 

(2000, p. 30) é exposta a dificuldade de permanência da formação com a habilitação 

na licenciatura, problema que é fruto de: 

 

a) à época ter sido frustrada a expectativa de ampliação do mercado de 
trabalho para o licenciado na área, resultado do veto presidencial

11
 ao 

Projeto de Lei que propugnava a obrigatoriedade da disciplina de Sociologia 
no Ensino Médio; 
b) as dificuldades de um curso responder satisfatoriamente à exigência de 
oitocentas horas de atividade prática não reduzida à prática de ensino, 
devendo estar “presente desde o início do curso e permear toda a formação 
do [futuro] professor”, dificuldade tendo em vista principalmente a não 
disponibilidade de ofertas de estágio em patamar compatível com o 
aumento da demanda em vista do aumento da carga horária;  
c) a orientação do MEC no sentido de optar pela criação de dois cursos 
distintos caso o Curso quisesse continuar oferecendo licenciatura e 
bacharelado, o que, a princípio parecia implicar em elaboração de projetos 
distintos (um para cada curso), coordenações distintas e toda uma 
estruturação administrativo-pedagógico distinta, gerando mais trabalho para 
o corpo docente dos departamentos envolvidos, já sobrecarregado com a 
graduação e a pós-graduação, sem, em contrapartida, haver sinalização 
das autoridades responsáveis no sentido de aumentar o quadro de 
professores nos níveis correspondentes. 
 

  

Notamos que até então, por volta do ano de 2002, o foco formativo do curso 

de Ciências Sociais era o bacharelado. Apesar de contemplar a modalidade da 

licenciatura, ainda que atrelada ao bacharelado como se ambos demandassem a 

mesma formação, constatamos que a modalidade que deveria formar professores 

era consideravelmente renegada. O próprio PPC/CS permite inferir também como a 

instabilidade da Sociologia, enquanto disciplina da educação básica e, por 

conseguinte, a frustração dos profissionais formados com relação às possibilidades 

de atuação no mundo do trabalho são fatores relevantes à discussão sobre o sentido 

de manter uma formação de professores de Sociologia na UFRN. Além disso, as 

questões que perpassam o tempo destinado (necessário) às atividades práticas, 

                                                        
10

 Refere-se ao verbo no tempo passado considerando que o PPC/CS em estudo trata justamente de 
uma reformulação curricular do curso de Ciências Sociais, a fim de dirimir a dicotomia entre 
bacharelado e licenciatura. Ainda assim, será analisando o atual currículo do curso, considerando as 
mudanças (e permanências) oriundas desse processo. 
11

 A partir do equívoco na interpretação da alteração do artigo 36 da LDB 9.394/96, que obrigava o 
ensino de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio, o então presidente da república, Fernando 
Henrique Cardoso, mesmo contra a aprovação na câmara e no senado, determina veto à lei, 
alegando que a inclusão das disciplinas no currículo implicaria em despesas de contratação. Afirmava 
também que não havia corpo docente suficiente com a formação adequada.  
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proposto pela regulamentação do MEC e toda a reestruturação que envolveria 

manter as duas modalidades de formação para o Departamento de Ciências Sociais 

(DCS) colocam-se como entraves à licenciatura. No texto do PPC/CS destaca-se 

que essas não eram, à época, dificuldades exclusivas do curso da UFRN, mas que 

num encontro de coordenadores realizado no ano de 2002, em Curitiba (PR), muitas 

licenciaturas em Ciências Sociais “vivenciavam impasses semelhantes aos nossos e 

ainda não contavam com proposições acordadas com os novos parâmetros 

curriculares para as licenciaturas”. PPC/CS (2000, p. 31). É, portanto, nesse 

contexto que começam a ser pensadas reestruturações que acordem o curso de 

licenciatura às exigências das horas de atividade prática desde o início da 

graduação e a formulação de cursos/formações separados para licenciados e 

bacharéis. 

Na licenciatura de Ciências Sociais da UFRN, a reestruturação curricular 

proposta pelo PPC/CS ocorre após uma auto avaliação do curso por professores e 

alunos que apresentaram as insatisfações que junto aos aspectos positivos 

resultaram na reorganização curricular do curso de Ciências Sociais. A auto 

avaliação diagnóstica foi realizada pelo Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB) na UFRN, o documento intitulado de “Percepções 

dos professores e alunos sobre o curso de Ciências Sociais” reclama diversos 

pontos negativos, dos quais destacamos:  

 

- carência de divulgação da imagem do curso e do que faz seu profissional;  
- muito teórico/pouco prático; 
- inexistência de laboratórios e congêneres para atividades práticas, 
especialmente para o exercício do planejamento e assessoria por parte dos 
alunos ainda em formação; 

- poucas disciplinas instrumentais voltadas para a prática 

- carência de uma disciplina na área de língua portuguesa;  
- falta de clareza sobre o que é planejamento e assessoria objetivado pelo 
curso. (PPC/CS, 2000, p. 17). 

 

  

A sobreposição do bacharelado é notória nos pontos negativos apontados por 

discentes e docentes do curso de Ciências Sociais da UFRN. Pelo menos três 

pontos remontam as lacunas referentes à prática e a alta carga teórica do curso. 

Entretanto, tais questionamentos são feitos com base no formato anterior do curso e, 

portanto, enfatizam características dos bacharéis em formação, como por exemplo, a 

“falta de clareza sobre o que é o planejamento e a assessoria objetivados pelo 
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curso” e a “inexistência de laboratórios para atividades práticas para o exercício do 

planejamento e assessoria por parte dos alunos em formação”. Vemos que não 

existem queixas advindas dos alunos da licenciatura, no sentido da exigência de 

uma prática voltada à aproximação com a realidade escolar ou laboratórios que 

possam auxiliar nesse ponto. Tal fato nos permite aventar o protagonismo da 

formação de bacharéis em detrimento de licenciados que antes da reformulação 

proposta pelo PPC/CS ainda ocupavam o posto de apêndice à formação de 

pesquisadores. 

Enfatizamos, contudo, que os problemas existentes na formação de 

professores não são questões pertencentes à contemporaneidade e, principalmente, 

no que se refere às dificuldades encontradas na elaboração e implementação de 

propostas curriculares para as licenciaturas, que perduram e são tema de diversas 

discussões e trabalhos acadêmicos. Especialmente no curso da UFRN, as 

dificuldades em “separar” o bacharelado e a licenciatura relacionam-se com 

questões de ordem administrativa – como a falta de pessoal – até mesmo a 

impossibilidade de atender as exigências legais, conforme aludido anteriormente. 

 A disciplina de Sociologia, nesse contexto, congrega problemáticas um pouco 

complexas, devido a trajetória que esta especialidade teve na escola média do Brasil 

e considerando que mesmo havendo avanços importantes ainda não conseguiu 

firmar-se como um saber escolar de tradição nos currículos brasileiros. Ponderadas 

as suas particularidades, pensamos que uma formação inicial sólida deve oferecer 

aos futuros professores de Sociologia possibilidades de atuar de modo a contribuir 

efetivamente no Ensino Médio, compreendendo as particularidades dessa 

modalidade de ensino e as especificidades da própria disciplina. Corroboramos com 

o estudo de Lima, et. al. (2014) no que os autores definem como um “tipo de ideal” 

de professor de Sociologia, considerando que a formação inicial para um profissional 

deste porte deve ocorrer possibilitando: 

 

1) Um bom domínio das principais teorias sociológicas, antropológicas e 
políticas para que os professores saibam operacionalizar/adequar 
conceitos sociológicos para o Ensino Médio (transposição didática); 

2) A compreensão sobre as finalidades formativas do Ensino Médio; 
3) A compreensão sobre a finalidade da Sociologia neste nível de ensino 
4) A questão da identidade docente 
5) A questão didático-metodológica dos professores (reflexão sobre a 

seleção e organização dos conteúdos, das metodologias, dos 
instrumentos de ensino e das práticas avaliativas em Sociologia). (LIMA, 
et. al., 2014, p. 178). 
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Conhecidos pela considerável carga de leitura, os cursos de Ciências 

Sociais/Sociologia ainda ostentam uma sobreposição de disciplinas teóricas em 

detrimento das práticas, o que demonstra uma formação baseada, ainda, num 

tradicionalismo pedagógico e no modelo arcaico dos anos de 1930. No estudo de 

Gatti (2010), onde foram realizadas pesquisas em três licenciaturas diferentes, os 

dados mostram que são destinadas as disciplinas práticas ou de caráter pedagógico, 

em média, apenas 10% dos componentes curriculares. Acrescenta-se a isto o fato 

de as disciplinas pedagógicas mais comumente ofertadas (Didática, Metodologia e 

Práticas de Ensino) apresentarem uma diversidade considerável de conteúdos, além 

de não haver um núcleo compartilhado, entre as licenciaturas analisadas, de 

disciplinas para a formação inicial de professores. Os fatos nos fazem pensar que 

não há uma unidade entre os cursos que, consideradas as particularidades de cada 

especialidade, tem a finalidade de formar professores, bem como as disciplinas 

pedagógicas e teóricas de cada licenciatura que, no geral, não aproximam-se entre 

si e tão pouco com a realidade que será vivenciada pelos futuros docentes nas 

instituições escolares, já que são predominantemente teóricas.  

Com este contorno também são desenhados os currículos que formam 

professores de Sociologia e como exemplo disto temos a estrutura curricular do 

curso de licenciatura em Ciências Sociais da UFRN. O currículo que foi atualizado 

no ano de 2013 - ilustrado na Tabela 01 – conta com a segunda modificação desde 

a implementação proposta pelo PPC/CS, ainda apresenta algumas incongruências 

como as poucas disciplinas de caráter pedagógico/prático, reproduzindo a 

sobreposição da teoria em relação à prática, reforçando o caráter bacharelesco 

ainda presente na licenciatura, além do pouco foco voltado a realidade escolar. 

  

 

Tabela 1. Currículo do curso de Ciências Sociais da UFRN (2013) 

1º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Introdução à Antropologia OBR 04 60 

Introdução à Ciência Política OBR 04 60 

Introdução à Sociologia OBR 04 60 
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Filosofia I OBR 04 60 

Prática de Leitura e Produção de Textos I OBR 04 60 

2º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Teoria Antropológica I OBR 04 60 

Epistemologia das Ciências Sociais OBR 04 60 

Teoria Política I OBR 04 60 

Teoria Sociológica I OBR 04 60 

História do Brasil Contemporâneo OBR 04 60 

3º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Teoria Antropológica II OBR 04 60 

Sociologia do Brasil OBR 04 60 

Teoria Política II OBR 04 60 

Teoria Sociológica II OBR 04 60 

Prática de Leitura e Produção de Textos II OBR 04 60 

4º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Antropologia Brasileira OBR 04 60 

Teoria Antropológica III OBR 04 60 

Teoria Política III OBR 04 60 

Teoria Sociológica III OBR 04 60 

Didática OBR 04 60 

5º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Pluralidade Cultural e Educação OBR 04 60 

Oficina I de Métodos Qualitativos OBR 04 60 

Sociologia da Educação OBR 04 60 

Organização da Educação Brasileira OBR 03 60 

Estágio Superv. de Formação de Professores I 
(Ciências Sociais) 

OBR - 100 

6º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Métodos Quantitativos Aplicados às Ciências 
Sociais 

OBR 04 60 
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Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) OBR 04 60 

Fundamentos Psicossociais da Aprendizagem OBR 04 60 

Estágio Superv. de Formação de Professores II 
(Ciências Sociais) 

OBR - 100 

Tecnologias Educacionais e Elaboração de 
Materiais Didáticos 

OBR 04 60 

7º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Oficinas II de Métodos Qualitativos OBR 04 60 

Estágio Superv. de Formação de Professores III 
(Ciências Sociais) 

OBR - 100 

8º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais OBR - 200 
Trabalho de Conclusão de Curso OBR - 160 
Participação Política e Educação OBR 04 60 
Estágio Supervisionado de Formação de 
Professores para o Ensino Médio (Ciências 
Sociais) 

OBR - 100 

Fonte: Adaptado de https://sigaa.ufrn.br/sigaa/graduacao/curriculo/lista.jsf. Acesso em: 20 de abr. 
2016. 

 

Com a proposta de reformulação trazida pelo PPC/CS o ingresso do aluno na 

modalidade de licenciatura, que antes acontecia somente no terceiro período do 

curso, agora se dá já na sua inscrição para o processo seletivo de ingresso na 

universidade. São, portanto, 100 vagas para Ciências Sociais na UFRN, sendo que 

50 são para a licenciatura – disponível somente no turno noturno – e outras 50 são 

para o bacharelado – disponível somente no turno matutino. A licenciatura em 

Ciências Sociais da UFRN, como observamos, é composta por oito semestres 

letivos, que resultam, em média, num curso com duração de quatro anos. Estas 

modificações são importantes, pois, provavelmente provocaram alterações no perfil 

do aluno ingressante, que agora opta por um curso de licenciatura. Porém, muitos 

licenciandos não possuem uma identificação com a profissão de professor. Estudos 

como o de Gatti (2010), mostram que muitos graduandos optam pela licenciatura 

como uma forma de garantir um exercício profissional no futuro, mas que não há o 

desejo de ser professor, uma identificação com a docência. No curso de Ciências 

Sociais/UFRN, especialmente, alguns alunos ingressam na licenciatura devido o 

horário que possibilita conciliar os estudos com o trabalho ou mesmo porque após a 
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lei da obrigatoriedade do ensino de Sociologia o mercado de trabalho tornou-se mais 

atrativo para os professores do que para os bacharéis. 

Retomando a apreciação do currículo, podemos inferir que desde a 

implementação proposta pelo PPC/CS foram poucas as mudanças observadas entre 

as duas últimas alterações curriculares (2011 e 2013). Ao analisarmos as disciplinas 

ofertadas pelo DCS/UFRN notamos certa ausência de discussões, objetivamente, 

voltadas à formação de professores. Não encontramos disciplinas que fomentem 

construções ou debates a despeito das metodologias de ensino ou que discutam as 

especificidades de lecionar no Ensino Médio, sobretudo englobando a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) ou a educação especial, modalidades presentes no cotidiano 

professoral. As disciplinas de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Tecnologias 

Educacionais e Elaboração de Materiais Didáticos – ofertadas pelo Centro de 

Educação, no 6º período, nos parecem as únicas que abarcam sucintamente 

problematizações dessa realidade. A oferta, contudo, não garante a devida 

articulação das cátedras com o conteúdo específico da área de Sociologia, que 

deveria assegurar o conhecimento dos elementos que envolvem a docência dessa 

disciplina. 

Somente no 5º semestre da licenciatura aparecem a Sociologia da Educação 

(DCS0506) e a disciplina de Pluralidade Cultural e Educação (DAN0508) – essa 

ofertada pelo departamento de Antropologia. Finalmente, no último semestre do 

curso ressurge o viés educacional com a disciplina de Participação Política e 

Educação (DCS0604). Numa rápida consulta as ementas12 dessas disciplinas 

notamos que não há uma relação direta delas com ensino/aprendizagem em nível 

médio e tão pouco que envolvam discussões sobre a prática professoral. Esse viés 

de formação, ressaltamos, não é exclusivo a licenciatura da UFRN. Segundo Santos 

                                                        
12

 Sociologia da Educação: possibilitar um processo de aprendizagem aos alunos do curso de 
Ciências Sociais acerca das distintas matrizes do pensamento sociológico e as contribuições para a 
análise dos fenômenos sociais e educacionais; abordar as principais teorias da Sociologia da 
Educação e refletir sobre os problemas e processos educacionais no contexto da sociedade 
capitalista; Discutir sobre as tendências pedagógicas no Brasil. 
Pluralidade Cultural e Educação: refletir sobre a diversidade cultural em contextos de 
desenvolvimento dos processos educativos; discutir metodologias e materiais didáticos apropriados a 
consideração da temática da diversidade cultural na escola; abordar teoricamente a relação 
diversidade, racismo, ética e cidadania; conhecer formas por meio das quais alguns temas 
relacionados à diversidade cultural vem sendo apresentados/vivenciados nas escolas: etnicidade, 
racismo, geração, gênero, sexualidade. 
Participação Política e Educação: discutir as reflexões sobre democracia e participação política e 
suas relações com a educação e os sistemas de ensino. Trazer ao debate temas contemporâneos, 
tais como: educação para a democracia, movimentos sociais e educação, participação e controle 
social e política educacional e participação. 



63 

 

 

(2002) a reformulação nos cursos de licenciatura já aparecia como uma emergência, 

pois, segundo o autor: 

 

O que se poderia esperar de um processo de formação, no qual, de modo 
geral, os alunos são apresentados para as disciplinas de Sociologia, da 
Antropologia e da Ciência Política, nos semestres iniciais e para as 
disciplinas pedagógicas, somente nos semestres posteriores? Um processo, 
no qual, eles aprendem inicialmente, as normas, valores e conhecimentos 
relativos a sua inserção social como sociólogo, ou como antropólogo, ou 
como cientista político. (SANTOS, 2002, p. 159) 

 

Apesar de boa parte das estruturas curriculares de licenciatura, em especial a 

de Ciências Sociais da UFRN, agregarem as chamadas disciplinas pedagógicas em 

suas bases, compreendemos que isto não é suficiente para um curso de formação 

de professores. O que ocorre em muitos currículos é uma desarticulação significativa 

entre as disciplinas específicas e pedagógicas, entre as abordagens de conteúdo no 

ensino superior e o que deveria acontecer no Ensino Médio, há um distanciamento 

entre a realidade escolar e a universidade, há a tessitura de uma crise que será 

sentida pelo docente, somente, em seu encontro com a escola. Notamos tal 

insuficiência quando nos falam os próprios docentes, devidamente habilitados a 

lecionar, das dificuldades com o cotidiano professoral, especialmente em início de 

carreira. 

Pensamos que o estudante da licenciatura necessita entrar em contato com 

as práticas e com a realidade instituídas no ambiente escolar e que desse contato 

devem resultar reflexões que contribuam para a formação de seu exercício 

profissional, que o façam entender as vicissitudes particulares a sua especialidade e 

que possa, sobre estes pilares, analisar criticamente o ambiente do qual fará parte 

muito brevemente. A construção do saber-fazer docente em Sociologia, como nas 

demais licenciaturas, deve compreender a atividade da docência não como um 

trabalho burocrático, para o qual o professor necessite de habilidades técnico-

mecânicas, mas como uma construção que se dá também no contato com a 

realidade, nos desafios que o ensino apresenta em seu cotidiano. (PIMENTA, 1997). 

Nesse seguimento, os Estágios Supervisionados são os componentes que 

tem a prática docente implicada em sua construção e que deveriam ser, para os 

licenciandos, uma atividade reveladora, de aproximação com a realidade da 

educação básica, mas que ao contrário, revelam um modelo inadequado que não 

atende as demandas efetivas da formação e desmotivam os licenciandos. No curso 
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de Ciências Sociais da UFRN, a incursão na realidade escolar se dá no terceiro ano 

da licenciatura o que, segundo o próprio PPC/CS, com base na legislação brasileira, 

deveria acontecer ainda nos primeiros semestres. Obviamente, as atividades 

práticas não implicam lecionar aulas logo que o estudante chega ao ambiente 

acadêmico, mas conhecer a realidade escolar, seu espaço de atuação enquanto 

professor e pensar o seu fazer profissional desde o início da licenciatura, evitariam 

tamanho choque que a maioria dos graduandos sentem ao deparar-se com a escola 

básica, muitas vezes totalmente estranha e complexa para o futuro professor.  

Sobre a necessidade da prática, como um componente curricular, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) por meio do parecer CNE/CP 21/2001, que situa 

duração e carga horária dos cursos que formam professores em nível superior, 

estabelece que: 

 

A prática, como componente curricular, que terá necessariamente a 
marca dos projetos pedagógicos das instituições formadoras, ao 
transcender a sala de aula para o conjunto do ambiente escolar e da própria 
educação escolar, pode envolver uma articulação com os órgãos 
normativos e com os órgãos executivos dos sistemas. (...) É fundamental 
que haja tempo e espaço para a prática, como componente curricular, 
desde o início do curso e que haja uma supervisão da instituição formadora 
como forma de apoio até mesmo à vista de uma avaliação de qualidade. 
(BRASIL, 2001, p. 9, grifos da autora). 

 

E, nesse sentido, a nossa conterrânea a Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), que também possui um curso de licenciatura em Ciências 

Sociais, como aludimos anteriormente, parece ter compreendido melhor a 

necessidade de prática, levantada pelo CNE, e de articulação com a realidade 

docente/escolar, o que podemos notar na análise da estrutura curricular de seu 

curso: 

 

Tabela 2. Currículo do curso de Ciências Sociais da UERN (2006) 

1º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

História do Pensamento Econômico OBR 04 60 

Introdução à Antropologia OBR 04 60 

Introdução à Política OBR 04 60 

Introdução à Sociologia OBR 04 60 
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Metodologia do Trabalho Científico OBR 04 60 

2º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Metodologia das Ciências Sociais OBR 04 60 

Pensamento Filosófico Moderno OBR 04 60 

Teoria Antropológica Clássica OBR 04 60 

Teoria Política Clássica OBR 04 60 

Teoria Sociológica Clássica OBR 04 60 

3º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Métodos e Técnicas de Pesquisa I OBR 04 60 

Pensamento Filosófico Contemporâneo OBR 04 60 

Teoria Antropológica Contemporânea I OBR 04 60 

Teoria Política Contemporânea I OBR 04 60 

Teoria Sociológica Contemporânea I OBR 04 60 

4º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Antropologia da Educação OBR 04 60 

Didática OBR 04 60 

Estatística I OBR 04 60 

Pesquisa Educacional OBR 04 60 

Sociologia da Educação OBR 04 60 

5º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Estágio Curricular Supervisionado de Ensino I OBR 04 60 

Laboratório de Ensino em Ciências Sociais I OBR - 105 

Língua Brasileira de Sinais OBR 04 60 

Metodologia do Ensino em Ciências Sociais OBR 03 45 

Psicologia da Educação OBR 04 60 

Temas Transversais na Educação Básica OBR 02 30 

6º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Cultura Brasileira OBR 04 60 
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Estágio Curricular Supervisionado de Ensino II OBR 03 45 

Ética e Cidadania OBR 04 60 

Laboratório de Ensino em Ciências Sociais II OBR - 150 

Política Educacional OBR 04 60 

7º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Estágio Curricular Supervisionado de Ensino III OBR - 150 

História da Educação Brasileira OBR 04 60 

Laboratório de Ensino em Ciências Sociais III OBR - 150 

8º Semestre 

Disciplina/Atividade Natureza CR CH 

Estágio Curricular Supervisionado de Ensino IV OBR - 150 

Fonte: Adaptado de http://www.uern.br/cursos/. Acesso em: 20 abr. 2016. 
  

 

Notamos que já no 4º período aparecem disciplinas com viés ainda teórico, 

mas que começam a sugerir discussões sobre o campo da educação – Sociologia 

da Educação; Antropologia da Educação – além de subsídios e, conjecturamos, 

incentivo a pesquisas na área educacional – Pesquisa Educacional. No 5º semestre, 

aos estágios supervisionados são acrescidos os laboratórios de ensino em Ciências 

Sociais e com uma disciplina que trata, justamente, da metodologia de ensino em 

Ciências Sociais, além do componente que versa sobre a transversalidade na 

educação básica. Consideramos que a inserção dessas disciplinas poderia ser 

antecipada, mas ensejamos que um currículo nesses moldes significa um avanço no 

entendimento das necessidades formativas dos futuros professores, uma 

preparação para um encontro menos sofrido com a realidade educacional.  

Numa analogia ao currículo da UFRN consideramos muito poucas e 

fragmentadas as disciplinas de formação que auxiliam o futuro professor a conceber 

sua prática, seu modelo de ensino. Entendemos como relativas a este aspecto, 

apenas, os estágios e a disciplina de Didática. A estrutura curricular deveria auxiliar 

o docente em potencial a construir suas abordagens, a ir formulando seu modo de 

ensinar, seu fazer pedagógico, e o assessoramento por intermédio de disciplinas 

que tenham esse tom formativo é essencial, principalmente nas licenciaturas 

especialistas que, não obstante, pecam por esquecer seu foco formativo por 
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excelência: o professor. Portanto, é essencial ao docente ter domínio sobre aquilo 

que vai ser ensinado, mas também que desenvolva: 

 

uma intencionalidade, contida na sua concepção de ensinar, que orientará a 
escolha e a execução de uma metodologia adequada ao atendimento dos 
objetivos, dos conteúdos do objeto de ensino e das necessidades 
específicas dos alunos. A docência bem sucedida exige do professor, além 
do domínio do conteúdo a ser ensinado, a competência para uma docência 
de qualidade. (DALBERIO apud RIOS, 2010, p. 7). 

 

 

Atinamos na licenciatura da UFRN uma lacuna quanto a disciplinas que 

auxiliem o professor a refletir sobre o processo de ensino/aprendizagem e podemos 

dizer que a ausência se repete no que se refere a uma abordagem que auxilie os 

futuros professores a elegerem que conteúdos devem ser ensinados nas salas de 

aula da escola média. Esses são outros entraves que circundam o ensino de 

Sociologia: a ausência de um currículo mínimo de conteúdos a serem trabalhados 

na escola, a necessidade de um material didático mais adequado e a adequação 

das teorias aprendidas na academia para as aulas de Ensino Médio. Salientamos 

que, mais uma vez, essas dificuldades mantem relação estrita com a história da 

Sociologia, novamente reverberando nos cursos que formam seus professores. Na 

licenciatura da UFRN podemos dizer que, mais uma vez, as disciplinas de Didática e 

de Tecnologias Educacionais e Elaboração de Materiais Didáticos nos parecem as 

mais aptas a oferecer algum suporte, respectivamente, à adequação dos conteúdos 

e a elaboração e análise de material didático. Entretanto, conforme mencionamos 

recentemente, considerado o pouco diálogo entre as disciplinas pedagógicas e as 

teóricas específicas do curso, fato reforçado pela fala dos sujeitos pesquisados 

adiante, a transposição didática, a eleição do conteúdo e a própria escolha e 

trabalho com o material didático são outras problemáticas ocasionadas pela história 

da disciplina Sociologia e pela formação deficitária que ainda temos. 

Acrescentamos ainda que o MEC, já nas DCN para formação de professores 

orienta que o currículo deve ser flexível, reservando carga horária para que os 

licenciandos cursem disciplinas optativas e eletivas na sua área ou em qualquer 

outra que tenha interesse. No caso dos currículos de ambas as universidades, não 

há flexibilização da formação, ou seja, as estruturas curriculares apresentadas 

consubstanciam praticamente toda a carga horária do curso apenas em disciplinas 

obrigatórias e endógenas. 
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Ainda assim, ao considerar o antigo formato curricular e, principalmente, a 

primeira organização da licenciatura em Ciências Sociais da UFRN, houve alguns 

avanços no sentido de compreender que a formação para a licenciatura difere da 

formação para o bacharelado. Na própria conjuntura nacional, os cursos de 

licenciatura, no geral, têm recebido nos últimos anos uma atenção significativa 

refletida, por exemplo, por intermédio de programas como o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que está, sumariamente, preocupado 

com a especificidade formativa das licenciaturas, propondo um diálogo entre os 

conhecimentos específicos de cada área e aqueles oriundos da pedagogia. 

Entretanto, apesar das modificações e ampliação desde o ano de 2007, o 

referido programa não atende a todos os alunos das licenciaturas e, portanto, 

mesmo sendo um referencial formativo importante acaba ganhando ares de política 

paliativa para as lacunas que existem na formação de docentes. Na Sociologia não 

acontece de modo diverso. A licenciatura da UFRN que, somente por volta do ano 

de 2002 foi desmembrada da modalidade do bacharelado, preserva algumas 

insuficiências na formação de seus docentes e mesmo com a reformulação, que 

também originou currículos novos, ainda mantêm uma organização fragmentada, 

com pouco diálogo entre a Ciência da Educação e as Ciências Sociais.  

Sobre o que propõe as Diretrizes Curriculares aos cursos de Ciências Sociais 

para a elaboração dos projetos pedagógicos13, o PPC/CS contempla quase todos os 

itens. Entretanto, os conteúdos definidos para a educação básica, exigência das 

referidas diretrizes, não estão presentes no texto do PPC/CS. Provavelmente, como 

já fora mencionado, tal ausência deva-se a intermitência curricular da Sociologia 

que, até o presente momento, ainda não conta com uma estrutura mínima de 

conteúdos definidos, tendo entrado no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

apenas no ano de 2011. Assim, como já aventado, as problemáticas de inserção da 

Sociologia na escola média resultam em dificuldades no processo formativo de seus 

docentes que, no entanto, precisam ser discutidas e enfrentadas.  

Essas Diretrizes para os cursos de Ciências Sociais trazem, sumariamente, 

orientações para a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos que perpassam 

                                                        
13

 a) o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; b) as competências e 
habilidades – gerais a serem desenvolvidas; c) as competências e habilidades específicas a serem 
desenvolvidas na licenciatura d) os conteúdos curriculares de formação específica, formação 
complementar e formação livre; e) os conteúdos definidos para a educação básica, no caso das 
licenciaturas; f) a estrutura do curso; g) o formato dos estágios; h) as características das atividades 
complementares; i) as formas de avaliação. 
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o que preveem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

– DCN. Nesse caso, analisando as DCN, destacamos que o curso de Ciências 

Sociais da UFRN deixa a desejar em alguns aspectos essenciais à formação de 

seus professores e que precisam, em nosso entendimento, de uma reelaboração. 

Podemos elencar, principalmente: a) a falta de elementos formativos que 

possibilitem o trabalho com as diversas modalidades da educação básica, como a 

EJA e Educação Especial, por exemplo; b) a falta de coerência entre a formação 

inicial ofertada e o que se anseia dos professores na educação básica; c) a ausência 

de disciplinas que discutam as especificidades do Ensino Médio e questões 

metodológicas em ensino de Sociologia; d) a inserção tardia na realidade escolar, 

prevista pelas atividades de estágio, que poderiam ser repensadas e antecipadas na 

estrutura curricular do curso em análise.  

Desse modo, ultimamos que dentro das orientações específicas para a 

formulação do projeto pedagógico a licenciatura em Ciências Sociais da UFRN 

atende, em seu PPC, a quase todos os aspectos exigidos e com a reformulação tem 

constituído um projeto pedagógico razoável, que iniciou o percurso de 

reconhecimento das especificidades formativas dos professores de Sociologia. 

Entretanto, a última reformulação curricular, ocorrida no ano de 2013, ainda originou 

um currículo desarticulado, com pouca prática, sem o necessário diálogo entre 

Pedagogia e Ciências Sociais, sem componentes que contemplem, por exemplo, os 

marcos legais da educação brasileira – especificamente do Ensino Médio, ou que 

pensem o exercício da docência, a prática pedagógica em consonância com as 

teorias sociológicas, antropológicas e políticas. Acrescentamos que além dos 

conflitos próprios a disciplina, as relações de poder que, na academia e na 

sociedade, minimizam os profissionais da educação, entendendo as licenciaturas 

como cursos inferiores aos demais, tornam dificultoso o processo de formar 

professores. Obviamente, tais lacunas são refletidas no processo de 

ensino/aprendizagem – como trataremos no capítulo seguinte – e comprometem, de 

modo geral, os dois desafios que foram mencionados no início deste capítulo: a 

oferta de um ensino de qualidade e o acesso e permanência dos jovens na escola.  

Sendo assim, ansiamos que, não só a formação de professores de 

Sociologia, mas dos docentes de modo geral seja pensada de modo a estreitar a 

relação entre universidade e escola e contribuir efetivamente para a transformação 

da educação. É necessário atentar para a atividade da docência na formação dos 
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futuros professores, estruturando-a com base no diálogo entre as especialidades de 

cada área e a Ciência da Educação, revendo, desse modo, os modelos formativos 

acadêmicos de licenciados e, essencialmente, o modelo de formação prática, que 

em muitas estruturas ainda fica restrito aos Estágios Supervisionados, para que seja 

possível ofertar aos docentes uma formação digna de reconhecimento acadêmico e 

social. 
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3. ENSINO/APRENDIZAGEM E SOCIOLOGIA: A NECESSIDADE DA 

CONSTRUÇÃO DE UM DIÁLOGO 

 

  Pensar a formação de professores é, também, contextualizá-la dentro das 

razões de ser da educação e dos objetivos propostos por essa. É nesse cenário que 

o professor elabora suas compreensões a respeito do que é ensino/aprendizagem, 

em qualquer cátedra, inclusive em Sociologia. Nesse sentido, notamos que as 

tendências e razões de ser da educação na história brasileira variam em demasia, 

de acordo com interesses e períodos específicos. O ato de ensinar, portanto, tem 

em si impressas as marcas dessas tendências e razões, sofrendo influências diretas 

de instituições como a igreja, o Estado e hoje, mais especificamente, do mercado. 

Tais tendências foram classificadas por Saviani (1987) 

 

Até 1930 - predomínio da tendência ‘humanista’ tradicional; de 1930 a 1945: 
equilíbrio entre as tendências ‘humanista’ tradicional e ‘humanista’ moderna; 
de 1945 a 1960: predomínio da tendência ‘humanista’ moderna: de 1960 a 
1968: crise da tendência ‘humanista’ moderna e articulação da tendência 
tecnicista; a partir de 1968: predomínio da tendência tecnicista e a 
concomitante emergência de críticas à pedagogia oficial e à política 
educacional que busca implementá-la. (SAVIANI, 1987, p. 33) 
 

 

 Ainda em consonância com o estudioso podemos notar que em determinados 

períodos houve uma coexistência destas tendências e que as etapas acima 

descritas não se constituem, portanto, em fases homogêneas e fixas, mas em 

períodos onde prevaleceram características de determinadas abordagens 

pedagógicas, sem que houvesse impedimento para a existência concomitante de 

outra. Dispostos a refletir sobre o ato de ensinar e como este se constitui, é 

fundamental compreender as influências que estas disposições trouxeram ao ensino 

no Brasil e, por conseguinte, como isto reverbera na relação entre ensino e 

aprendizagem, entendendo tais categorias como basilares para o campo da 

educação.  

 Neste capítulo pretendemos, portanto, explanar minimamente as tendências 

pedagógicas que exerceram e exercem influência sobre o ensino e, portanto, sobre 

a educação no Brasil, compreendendo que a institucionalização e periodização 

dessa educação/ensino formais, obedeceram e ainda obedecem a interesses e 

demandas próprios de suas épocas que, dessa forma, trouxeram e trazem 

consequências à maneira como se articulam na realidade a escola, os professores e 
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os estudantes. Ainda nesse percurso, como um dos motes desse trabalho, 

gostaríamos de discutir, especificamente, o ensino da Sociologia e como este vem 

se construindo já que a disciplina, até bem pouco tempo e, saliente-se, devido 

interesses específicos, figurava uma história de intermitência curricular, fragilizando 

a sua estabilização nas escolas e acarretando uma série de particularidades que 

constituem seu ensino, como: disposição de conteúdos, estratégias de ensino, 

escassez de material didático, entre outras.  

Finalmente, trataremos da aprendizagem, enfatizando as abordagens de 

Ausubel e Vygotsky, com a pretensão de ressaltar a importância da relação do 

ensino com o cotidiano e da construção de sentido para o que é aprendido pelo 

estudante. Neste caminho, novamente centraremos nossa reflexão na Sociologia 

pensando em como se dá a aprendizagem nessa disciplina e, por intermédio da 

Teoria das Representações Sociais, explanando a importância de conhecer como 

alguns professores de Sociologia representam o ensino e a aprendizagem da 

disciplina, buscando verificar o espaço ocupado por esta última dimensão no 

processo educativo. 

 

3.1 Tradições pedagógicas: entendendo o ensino no Brasil 

  

 O processo de ensino/aprendizagem configura-se como elemento primordial 

ao desenvolvimento dos indivíduos. É a partir da educação que os sujeitos se 

formam para dar continuidade à vida social fazendo com que os conhecimentos 

adquiridos pelos mais antigos não se percam nas variações de tempo e espaço. 

 

O acontecer educativo corresponde à ação e ao resultado de um processo 
de formação dos sujeitos ao longo das idades para se tornarem adultos, 
pelo que adquirem capacidade e qualidades humanas para o enfrentamento 
de exigências postas por determinado contexto social. (LIBÂNEO, 2008, p. 
73). 
 
 

 Esta ideia que Libâneo (2008) chama de balizadora reflete o cuidado que as 

gerações mais antigas têm de compartilhar com as mais novas os conhecimentos e 

experiências que respaldem as descobertas das gerações contemporâneas. É 

também esta ideia balizadora que subsidiará as teorias a respeito da ação 

educativa, posto que, nos diversos momentos históricos a compreensão sobre como 
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esta ação deveria acontecer é modificada e acarreta consequências no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Conforme trazido anteriormente, de acordo com Saviani (1987) até os anos 

de 1930, oficialmente, predominou no Brasil a tendência pedagógica Humanista 

Tradicional, que vai conceituar a educação partindo de uma visão de homem 

imutável, pré-determinado e que centra o processo de aprendizagem no educador 

que seria, portanto, um homem completo, modelo a ser reproduzido, seguido pelos 

educandos, no caso, os seres incompletos. Como já sugerimos, as tendências 

pedagógicas interferem diretamente no ensino de suas épocas e, desse modo, a 

pedagogia Humanista Tradicional que, vale ressaltar, não ficou de todo esquecida, 

produz um modelo de ensino que não compreende seus aprendentes como sujeitos 

ativos em seu processo de aprendizagem, como nos traz Melo (2009, p. 27), quando 

nos fala sobre esta tradição pedagógica, alertando que “Dessa forma, o ensino não 

passava de um ato mecânico, em que o professor repassava os conhecimentos 

acumulados, aos alunos, que, a exemplo de uma gaveta ou depósito, assumiam a 

função de armazená-los.”. Tal compreensão corrobora com os estudos de Paulo 

Freire (1983) que interpreta essa tendência pedagógica como reprodutora de uma 

educação bancária, que furta dos sujeitos a possibilidade de desenvolver uma 

conscientização política e social que resulte, mais tarde, na formação de um olhar 

crítico sobre suas realidades e em sua efetiva emancipação. 

 Este quadro produzido pela pedagogia Humanista Tradicional foi também 

fortemente influenciado pelo ensino jesuítico, fator presente no desenvolvimento 

desta tendência pedagógica, onde os princípios educativos não relacionavam o que 

era ensinado com o que se passava fora dos muros escolares, traduzindo um 

caráter formal da educação que reforça a concepção desta como um ato acabado, 

perfeito, representado pela figura do professor, centro do processo de 

ensino/aprendizagem e, ao que parece, imune as imperfeições que estariam sempre 

relacionadas aos aprendentes. Vale salientar ainda que, em decorrência das 

concepções de mundo e de homem que se tinha a educação priorizada no período 

Humanista Tradicional estava baseada nos princípios da autoridade e da disciplina, 

sempre intermediados pela figura do professor. A avaliação da aprendizagem, etapa 

crucial para o processo de ensinar e aprender, se dava nesse período quase que 

exclusivamente pela realização de provas escritas individuais, onde não era 

permitido consulta a qualquer material e que exigia dos estudantes a memorização 
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dos conteúdos, limitando o ato de avaliar a decodificação e arquivamento de 

fórmulas pautados em atividades repetitivas como questionários, e reprodução dos 

exercícios presentes nos materiais “didáticos”, o que caracterizava a ênfase à parte 

lógica, que se dava na pedagogia Humanista Tradicional (MELO, 2009). Assim, 

podemos inferir que o ensino ficava resumido a transmissão dos conteúdos pelo 

professor e se restringia ao que acontecia na escola, sem considerar a figura do 

aprendente, suas demandas, especificidades e a realidade fora do ambiente escolar. 

 Em contrapartida a esta tendência, ainda segundo Saviani (1987), a partir de 

1930 surge a pedagogia Humanista Moderna, que inicialmente coexiste com a 

pedagogia Humanista Tradicional. Esta nova pedagogia, diferente da anterior, centra 

seu processo de ensino na figura do aprendente, considerando agora os aspectos 

psicológicos da educação, antes renegados. Nessa nova compreensão do ensino o 

estudante deixa de ser apenas um repetidor, decodificador e arquivador de 

conteúdos para iniciar um processo que o entende como sujeito que participa da 

construção de seus conhecimentos, tendo suas necessidades e interesses levados 

em conta. Nesse percurso, com a mudança na tradição pedagógica muitos 

professores passaram a refletir sobre suas práticas e começaram a levar em conta a 

relevância da dimensão psicológica, ou seja, da inclusão do aprendente como 

construtor e construto no processo de ensino/aprendizagem. Essa nova concepção 

de educação modificou a concepção de professor, de aluno, as formas de trabalho 

pedagógico, conteúdos, formas de avaliação e como já mencionado, a relação com 

e do educando no processo educativo. O professor passou a ser visto como aquele 

que necessita, no seu processo de educar, utilizar o método científico levando para 

a sala de aula as experiências no campo pedagógico, que nesse caso eram 

especialmente inspiradas pela psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento e, 

ainda pela própria Sociologia. Além disso, a ideia de que somente a vocação seria 

atributo único e suficiente para o desenvolvimento do ensino começa a ser 

enfraquecida, já que perante a necessidade de uma abordagem mais rigorosa no 

que se refere ao conteúdo científico, o professor necessitava de uma formação 

sólida, que fosse fundamentada nos conhecimentos adquiridos, pressuposto ao 

exercício de sua função. 

 No entanto, tais mudanças na tradição pedagógica originaram, segundo Melo 

(2009), algumas problemáticas aos professores da época, pois: 
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Na verdade, os docentes que se apropriaram dos ideais escolanovistas, ao 
se depararem com a realidade, sentiram-se incapazes de pôr em prática a 
teoria apreendida, pois as classes eram lotadas, não havia material didático 
nem ambiente favorável à sua aplicação. E, para contrapor-se ainda mais 
ao entusiasmo inicial, constatou-se que a transmissão de conhecimentos 
ficou comprometida, pois, ao priorizar o aluno, não se deu a devida 
importância à aquisição do conhecimento sistematizado. (MELO, 2009, p. 
28) 

 

Notamos uma tensão nessa transição entre tendências pedagógicas que 

ainda é vivenciada contemporaneamente, já que muitos professores se apropriam 

das teorias e estudos que se preocupam com a priorização do aprendente, contudo, 

sofrem ao encontrar uma realidade de educação e ensino que dificultam o trabalho 

com as demandas e especificidades dos estudantes. É necessário pesar ainda que 

muitos desses professores são produto de uma formação docente deficitária, que 

por vezes deixa a desejar no conhecimento sistematizado e, consequentemente, 

dificulta o trabalho desse profissional, que tem os recursos didáticos e estratégias de 

ensino, mas não possui o conhecimento necessário ao desenvolvimento da aula, ou 

ao contrário, conhece sua ciência, mas não consegue desenvolvê-la de modo 

didático, provocando a aprendizagem de seus alunos. 

 No prosseguimento das tradições pedagógicas que preconizam o ensino no 

Brasil, temos ainda a pedagogia Tecnicista, ou a incursão do aspecto técnico em 

nosso processo educativo. Retomando, como já colocado anteriormente, a 

educação desenvolvida em nossa conjuntura social reflete a organização dos grupos 

sociais que constituem nossa sociedade e, por assim dizer, podemos tomá-la 

também como um elemento de exclusão social. Segundo Frigotto (2007), as 

disputas de projetos societários nos trouxeram as determinações nas quais vivemos 

hoje, assim também, podemos pensar, se deram as disputas no campo da 

educação. O próprio autor nos afirma que 

 

O projeto da classe burguesa brasileira não necessita da universalização da 
escola básica e reproduz, por diferentes mecanismos, a escola dual e uma 
educação profissional tecnológica restrita (que adestra as mãos e aguça os 
olhos) para formar “o cidadão produtivo” submisso e adaptado às 
necessidades do capital e do mercado. (FRIGOTTO, 2007, p. 1131). 

  

 É desse modo, em um novo contexto socioeconômico e político, ao final da 

década de 60, meados da década de 70, que se tem o surgimento dessa tradição 

pedagógica que não centraliza o processo educativo nem no professor, tão pouco no 
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aluno, mas somente na própria técnica. A ideia de desenvolver uma educação que 

atendesse às necessidades do mercado/capital resultou na consecução de um 

processo que, segundo Melo (2009): 

 

Surge com a finalidade de tornar o processo de ensino objetivo, operacional 
e pragmático, abolindo a subjetividade e a articulação do pensamento 
crítico. O pressuposto de neutralidade científica, que embasava esta 
pedagogia, inspirava-se nos princípios da racionalidade, da eficiência e da 
produtividade. (MELO, 2009, p. 28) 

 
 

O que se buscava nesse contexto formativo era a preparação de indivíduos 

capazes de contribuir para o desenvolvimento do capital, perpetuando nesse 

momento a ideia de homem como recurso humano. Foi pensado um novo tipo de 

formação para este indivíduo, que valesse para o mercado enquanto fator de 

produção e tais ideais tiveram forte rebatimento no modelo educacional da época. O 

homem passa a ser visto enquanto capital na sua própria natureza e a educação 

trabalha, à época, de modo a formar esse recurso/capital humano que é o homem. 

Nessa conjuntura surge a Teoria do Capital Humano. Esta teoria concebe que 

quando qualificado pela educação, o trabalho humano torna-se um dos meios mais 

importantes para a ampliação da produtividade econômica configurando-se, 

portanto, como um potencializador das taxas lucrativas do capital. Pensado no 

campo da educação, este conceito de capital humano gerou um espectro técnico do 

ensino e da organização educacional. Nesse sentido, a visão tecnicista dissemina a 

ideia de que a educação seria o principal pressuposto para o desenvolvimento da 

economia capitalista, bem como, para o desenvolvimento do próprio indivíduo que 

estaria valorizando a ele mesmo, por intermédio da educação e, ao mesmo tempo 

valorizando o próprio capital. 

Assim, podemos inferir que a Pedagogia Tecnicista tem objetivos 

meramente instrucionais, caracterizando um processo de ensino mecanizado que 

evidencia a técnica em detrimento dos envolvidos no processo e, 

consequentemente, forma meros decodificadores, recurso humano, indivíduos que, 

ao contrário do que advogava Paulo Freire (1983) seriam meros depositários que 

aprendiam respostas prontas, rápidas e irrefletidas. Ainda, segundo Melo (2009) 

 

As escolas, sob a regência desse modelo pedagógico, burocratizaram-se e 
o processo educativo tornou-se objetivo e operacional. A avaliação 
transformou-se num vetor de medida, por meio da adoção e utilização da 
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instrução programada (auto-ensino), das máquinas de ensinar, dos testes 
de múltipla-escolha, do tele-ensino e dos múltiplos recursos audiovisuais. 
(MELO, 2009, p. 29) 

 
 

Consideradas as fragilidades e insuficiências da pedagogia Tecnicista, a partir 

da década de 1980 o cenário educacional é tomado por novas discussões que 

provém de como (re)pensar a aprendizagem. Falamos na pedagogia Histórico-

Crítica. Tal discussão se dá como uma reação dos educadores que constatam a 

pouca importância dada aos saberes historicamente acumulados pelas tradições 

pedagógicas anteriores. Ou seja, há uma necessidade posta pela prática de muitos 

educadores, pois as pedagogias tradicionais, moderna e tecnicista não 

apresentavam características historicizadoras; faltava a estas a relevância que os 

condicionantes históricos têm sobre o processo de ensino/aprendizagem. (SAVIANI, 

1987). Ainda segundo o autor, essa proposta pedagógica busca um resgate da 

importância da escola, por intermédio de uma reorganização do processo educativo, 

além de uma abertura ao diálogo entre os próprios alunos, alunos e professores e 

com a cultura acumulada historicamente. Sendo assim, Melo (2009) nos reforça: 

 

O processo de ensino-aprendizagem não se concentra nem somente no 
professor (pedagogia tradicional), nem somente no aluno (pedagogia 
moderna), mas, em ambos, ou seja, professor e aluno como agentes sociais 
terão seu ponto de partida na prática social. Esse é o primeiro passo, 
seguido de outros quatro: problematização, instrumentalização catarse e a 
própria prática social. (MELO, 2009, p. 30) 
 

 

 Portanto, nessa perspectiva pedagógica o papel do professor, assim como do 

estudante, no processo de ensino/aprendizagem é crucial, se pensarmos que há 

aqui uma preocupação com o conhecimento que fora acumulado culturalmente. 

Assim, a seleção desse conteúdo, métodos, sua ordenação fica sob a 

responsabilidade do educador que deve levar em conta, segundo a própria tradição 

pedagógica, ritmos de aprendizagem e desenvolvimento, sem, entretanto, 

negligenciar a sistematização lógica dos conteúdos. Este enfoque social dado ao 

processo de ensino/aprendizagem auxilia a compreensão a relevância de relações 

que se desenvolvem nesse percurso e são suprimidas no processo educativo. 

Pensemos, por exemplo, nas relações interpessoais, na relação entre cultura e 

educação e na importância em compreender a proximidade existente entre 

desenvolvimento e aprendizagem. Tais reflexões/aproximações possibilitam o 



78 

 

 

entendimento da educação como um processo que deve englobar o que se produziu 

histórico e culturalmente com o passar do tempo, indo além da sistematização lógica 

dos conteúdos, já que nesta abordagem pedagógica entende-se que tudo aquilo que 

é humano se origina na vida em sociedade, tudo se constitui nas relações sociais. 

Portanto, está imbricado nessa tradição pedagógica um ensino que extrapole os 

muros da escola, que valorize a elaboração histórico-cultural do conhecimento e que 

inicia, timidamente, uma visibilidade a dimensão da aprendizagem. 

Assim, ao compreender que a prática do professor é fator fundante no 

processo de ensino/aprendizagem, vemos que no interior de nossa estrutura 

educacional ainda bastante tradicional, há um ecletismo significativo de tendências 

pedagógicas na atividade desses docentes, que notadamente não ficaram restritas 

aos períodos elucidados, reverberando na atuação profissional ainda hoje. Notamos 

ainda que o acesso as diversas informações na área educacional é também um 

gerador de problemáticas, já que muitos professores não conseguem distinguir as 

devidas tradições pedagógicas, compreendendo as concepções de 

ensino/aprendizagem, métodos avaliativos e de prática que correspondem a tais 

tradições, pois não há tempo hábil de conhecê-las e, possivelmente, internalizar o 

que as devidas teorias preconizam. Aqui, enfatizamos mais uma vez, o papel da 

formação – por vezes com lacunas – desses profissionais que aliada a outros 

fatores, como condições objetivas de trabalho, dificultam o processo de apropriação 

do conhecimento das tradições pedagógicas que respaldam, acrescidas de outros 

aspectos, a construção do ensino. Devido às informações recebidas, muitos 

professores compartilham discursos que se aproximam do que seria um processo 

educativo ideal, entretanto, em suas práticas deixam evidente quão difícil é 

desvencilhar-se daquilo que está arraigado em seu cotidiano, no seu habitus 

construído social e individualmente. 

O habitus, segundo Bourdieu (2002) diz respeito às disposições incorporadas 

pelos sujeitos ao longo de seu processo de socialização; integra experiências 

passadas, atua como uma matriz de percepções de apreciações, de ações. Mas, o 

próprio autor também nos alerta para o fato de que esse habitus não constitui a 

identidade ou personalidade dos sujeitos, mas é sim um operador, uma matriz de 

percepções. No contexto da formação docente, portanto, os professores carregam 

tudo o que foi erigido por meio do processo de socialização, que envolve, inclusive, 
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a relação com aqueles que o formaram e que contribui, desse modo, a integração de 

experiências passadas para formação de suas práticas no presente. 

O conhecimento das tendências pedagógicas, portanto, revela-se como uma 

possibilidade de reflexão sobre as práticas radicadas no cotidiano professoral. Ainda 

que acreditemos não existir uma prática pedagógica completamente vinculada a 

uma única tradição, por basearem-se em movimentos sociais, filosóficos e 

atenderem ao momento histórico no qual encontram-se inseridas, reafirmamos o 

protagonismo pertinente a elas, pois, toda a concepção do que é o ensino no Brasil 

passa pelo processo histórico que constituiu, nos diversos momentos, as 

percepções do que é ensinar e aprender. Desse modo, essas tendências – seja no 

agir consciente, ou não – influenciam as práticas professorais que, por sua vez, 

estão associadas às expectativas da sociedade de cada época. Portanto, o 

educador conhecendo a teoria que sustenta a sua prática, pode suscitar 

transformações na conscientização dos educandos e demais colegas, chegando até 

aos condicionantes sociais, contribuindo a um processo educativo mais significativo. 

 

3.2 Ensino de Sociologia: discussões e desafios 

 

Na consecução dessas ideias, reiteramos ser crucial o entendimento das 

especificidades próprias de cada período histórico para a construção do que é 

ensinar no Brasil, com o adendo de que nesse mesmo contexto vai sendo tecido o 

que pode vir a ser o ensino de Sociologia em nosso país. Ao fazermos uma 

construção histórica do ensino nacional, somos levados a pensar como vai se 

sedimentando o ensino da Sociologia, ou a própria disciplina conhecida por uma 

presença oscilante nos currículos da educação básica brasileiros, conforme 

apontamos no primeiro capítulo deste trabalho. De modo a aparelhar sumária e 

didaticamente a história do ensino brasileiro resolvemos organizar, no quadro 

abaixo, características relevantes do percurso do ensino no Brasil atreladas a 

características não do ensino sociológico, mas sim de sua retirada ou permanência 

no cenário educacional: 
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Quadro 1. Ensino no Brasil/Sociologia no Ensino Médio brasileiro 

Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

Ensino no Brasil Sociologia no Ensino Médio  

Até 1930 

Pedagogia Humanista Tradicional 

1925 a 1942 

Sociologia como disciplina obrigatória 

e regular. Preparatória ao curso 

superior. Discussões incipientes na 

área, no Brasil. 

1930 a 1945 

Pedagogia Humanista Tradicional e Moderna 

1960 a 1968 

Crise na pedagogia Humanista Moderna e 

articulação ao modelo tecnicista de ensino 

 

1968 a 1980  

Modelo pedagógico tecnicista 

 

 

1942 a 1981 

Reforma Capanema retira disciplina 

dos currículos, situação marginal da 

Sociologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 à frente 

Ensaios contra-hegemônicos e a pedagogia 

histórico-crítica 

1982 a 1996 

Movimentos pela redemocratização e 

pela inclusão da Sociologia, 

considerada relevante à formação 

cidadã. 

1996 a 2001 

Aprovação da LDB 9.394/96 e 

reforma do Ensino Médio (1998) a 

Sociologia é vista como um saber 

interdisciplinar, necessário ao 

exercício de cidadania. Em 2001 

acontece o veto presidencial à sua 

obrigatoriedade. 

2008 à frente 

A Sociologia ganha o caráter de 

disciplina e por meio da alteração do 

artigo 36º da LDB/96 seu ensino 

passa a ser obrigatório em todas as 

séries do Ensino Médio. 
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Acrescentamos aqui que hoje obrigatória nas séries do Ensino Médio, a 

entrada da Sociologia nos currículos brasileiros, desde 1891, ficou a cargo de 

diversas reformas educacionais empreendidas nos diversos momentos históricos, 

mas que segundo Oliveira (2014), somente a partir de 1920 esse processo de 

institucionalização da disciplina começa a ser sistematizado com os primeiros 

manuais de Sociologia, que inclusive eram direcionados a formação de professores 

da disciplina. Ainda segundo o estudioso supracitado, entre as décadas de 20 e 40, 

o debate intelectual no campo da Sociologia torna-se extremamente profícuo, pois: 

 
 
Na década de 1930 o campo educacional passava por um intenso debate, 
marcado pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, no qual 
defendiam a introdução de métodos científicos para o desenvolvimento da 
prática educativa, em contraposição ao “empirismo” que vinha sendo 
praticado pela denominada pedagogia tradicional. (OLIVEIRA, 2014, p. 
1021) 
 
 

Como já trouxemos no capítulo anterior, a inserção da Sociologia nos exames 

oficiais para faculdades também fortalece esse momento da disciplina, além da 

discussão que era travada entre ciência e empiria pelos escolanovistas. Ainda 

assim, até a obrigatoriedade trazida em 2008, o ensino dessa ciência foi facultado 

em todo seu processo histórico de institucionalização. Nesse sentido, podemos 

inferir que toda essa turbulência resvala nos principais desafios ao ensino da 

Sociologia, discutidos atualmente. Muito tem se pensado, no que se refere a 

produções acadêmicas, sobre o espaço da Sociologia no Ensino Médio e todas as 

questões que envolvem a formação do professor, o ensino, o reconhecimento e os 

desafios postos a essa disciplina (SANTOS 2002; RESES 2004; SILVA 2006; 

CUNHA 2009; CUNHA E VIEIRA, 2014; OLIVEIRA 2015). Contudo, nos restringimos 

a elencar, especificamente, como esse processo histórico intermitente produz e 

atinge o ensino da Sociologia, pensando as problemáticas relativas à própria 

construção teórico-metodológica da disciplina, sua legitimidade, bem como os 

entraves postos pelas condições objetivas de atuação do professor.  

A Sociologia cumpre, no Ensino Médio, na esteira do pensamento de Wrigth 

Mills (1982), a proposição de uma ampliação da visão de mundo, capaz de romper 

com uma percepção naturalizada, cristalizada da realidade, possibilitando aos 

sujeitos a compreensão das relações que se processam em sociedade não como 

um fato dado, mas como uma construção sócio-histórica. O ato de ensinar deveria, 
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portanto, mediar a prática dessas proposições que Mills (1982) vai denominar de 

imaginação sociológica. Parece e é uma tarefa monumental a uma disciplina com 

um histórico recente na educação básica. E eis que se apresenta seu primeiro 

desafio: a construção teórico-metodológica dessa disciplina. E aqui, como nos 

sugere Guimarães (2014), há que se pensar a relação entre essa ciência e seu 

ensino na escola média. A autora traz uma discussão pertinente no que se refere à 

complexidade da construção científica e como esta aparece no ensino da disciplina 

Sociologia. Esta relação, que aparentemente pode transfigurar-se como uma 

hierarquização, que traz o fazer científico como mais valoroso que o ensino é 

devidamente refutada, quando a estudiosa nos diz que: 

 

Na Educação Básica, guardadas as devidas proporções, não é diferente. Os 
limites da Sociologia ciência e da Sociologia disciplina continuam não sendo 
os mesmos; o que não deve ser entendido como desmerecimento da 
disciplina ou uma supervalorização da ciência. É questão de objetivos, de 
propósitos e de direcionamento do trabalho docente. (GUIMARÃES, 2014, 
p. 22) 
 

 

Inferimos assim que, apesar de parecer muito simples, a tarefa do ensino da 

Sociologia requer que o seu modus operandi esteja bem delineado ao professor que, 

tendo reconhecidos esses limites entre o fazer científico e o fazer docente – que 

fique claro que aqui não se constrói uma relação dialética, mas sim dialógica – não 

furtará de seus alunos a possibilidade da imaginação sociológica. Assim nos diz 

Guimarães (2014, p. 23 e 24), 

 

Reconhecer a especificidade dos limites entre a ciência e a disciplina é 
estar atenta à necessidade de traduzir o conhecimento sociológico, de 
forma significativa para os jovens. (...) Mediar o conhecimento é reconhecer 
o caráter científico da disciplina no ensino médio para transformar os 
saberes produzidos pelas pesquisas acadêmicas – fruto do trabalho 
científico – em saberes escolares que tenham significado para os jovens. 
 

 

Tal compreensão aproxima-se do que Oliveira (2011, p.119) descreve como 

salto epistemológico “é nesta articulação, entre a realidade e a teoria, que reside a 

necessidade de se realizar um salto epistemológico, no sentido de tornar as 

categorias sociológicas palatáveis ao Ensino Médio.” Para tanto, reiteramos a 

compreensão da linha tênue que envolve a produção científica e sua mediação 

didática na escola média, aferindo que o histórico torrencial do ensino sociológico na 
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educação do Brasil é uma das problemáticas que endossam a dificuldade de realizar 

o referido salto, já que este pressupõe além do conhecimento científico acerca da 

disciplina, a ciência de quais conteúdos devem ser interpelados na educação básica. 

Essa característica fugídia da Sociologia no Ensino Médio tem respaldo, em nossas 

considerações, em sua intermitência refletida, inclusive, nos documentos legais a 

despeito de sua transição de um saber interdisciplinar a uma disciplina obrigatória.  

Anterior a sua alteração, o artigo 36 da LDB/96 apresenta a necessidade da 

Sociologia apenas como “um domínio dos conhecimentos (...) necessários ao 

exercício da cidadania.”, fato reforçado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais – 

Ensino Médio (DCNEM), por meio do parecer CNE/CEB 15/1998 “Nesta área 

(Ciências Humanas) incluir-se-ão também os estudos de Filosofia e Sociologia 

necessários ao exercício da cidadania para o cumprimento do que manda a Lei.”. 

(BRASIL, p. 46, 1998) e da Resolução CNE/CEB 03/1998, “As propostas 

pedagógicas das escolas deverão assegurar tratamento interdisciplinar e 

contextualizado para: (...) b) Conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários 

ao exercício da cidadania.”. (BRASIL, p. 6 1998). 

Certamente, uma evidência da dificuldade de se operacionalizar o salto 

epistemológico, ou a própria imaginação sociológica ou tantos outros discursos 

construídos a respeito do ensino de Sociologia seja a ausência de um norte sobre o 

que ensinar, afinal, como saberemos o que temos que mediar? E nessa questão 

duas outras problemáticas podem, facilmente, ser relacionadas: os debates sobre o 

material didático e os currículos (ou a incipiência destes) para ensino sociológico na 

educação básica. 

Iniciemos por uma questão bem simples, a despeito da terminologia do termo: 

afinal, nossa aula é de Sociologia ou de Ciências Sociais? É talvez ingênuo de 

nossa parte, mas necessário lembrar que o ensino da Sociologia compete também o 

ensino de outras duas áreas, como nos elucida Oliveira, et. al. (2016, p. 61): 

 

Faz-se relevante destacar que ao se fazer menção ao termo ensino de 
Sociologia segue-se uma terminologia já difundida pela legislação, porém, 
(...) o ensino da Sociologia se dá, em verdade, por meio do ensino das 
Ciências Sociais, uma vez que não se olvida que o ensino de Sociologia na 
educação básica pressupõe também temas, teorias e conceitos próprios 
das áreas da Antropologia e da Ciência Política, como preconizam, por 
exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCN 
e as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – OCN. 
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Ocorre que, a sociologia emerge no nível médio antes que surgissem os 

cursos superiores em Ciências Sociais, entretanto a disciplina de Sociologia deve 

servir também como espaço curricular para o desenvolvimento das Ciências Sociais 

como um todo: Sociologia, Antropologia e Ciência Política (...). (MORAES, 2003). E 

nesse outro aspecto histórico importante, constatamos que os livros didáticos e 

propostas curriculares, por vezes, deixam subsumidas essas áreas do 

conhecimento. Ainda nesse percurso o leque de material didático, apesar de ter 

crescido quantitativa e qualitativamente – a exemplo o número de livros aprovados 

pelo PNLD, no ano passado que saltou de dois para seis – por vezes mostra-se 

enciclopédico e inerme no que se refere à abordagem de alguns conteúdos, 

conceitos e temas – ou mesmo na falta de discussões atualizadas – prevalecendo 

um caráter, de certo modo, conteudista. Há que se pensar ainda que a ausência de 

um corpus definido para o ensino sociológico reverbera na própria produção dos 

materiais didáticos e ambos afetam o modo como se operacionaliza o ensino da 

disciplina em questão.  

Sobre uma proposta curricular única para o ensino da Sociologia as 

discussões projetam-se sob os aspectos positivos e negativos que tal proposição 

poderia trazer. Alguns estudiosos concordam que parte do processo de legitimação 

da Sociologia, enquanto disciplina da escola média, tramita no estabelecimento de 

um currículo mínimo, bem como dos próprios materiais didáticos.   

 As Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCNEM Sociologia 

(2006) protagonizam, talvez, uma luz na indefinição de como deve ser desenvolvida 

a disciplina na escola média. Ainda assim, Moraes (2014) expõe todas as críticas 

levantadas ao documento na expectativa de que este atendesse a um ou outro lado 

numa disputa ideológica de críticas construídas à direita e à esquerda do cenário 

político-social nacional. Nesse sentido, Moraes (2014, p. 42) nos esclarece que “As 

OCEM, como orientações que eram, não tinham expectativas imediatas nem muito 

menos instrumentais. Eram, como já disse, um passo dentre tantos outros.”. Assim, 

numa crítica à homogeneização curricular e pensando na operacionalização de 

alguns clichês, inclusive mencionados nesse trabalho14, o referido estudioso defende 

que “teríamos um ganho estratégico extra: impedir que as propostas oficiais, os 

                                                        
14

 “Imaginação sociológica” 
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livros didáticos, os vestibulares e exames nacionais impusessem programas 

homogêneos, arbitrários e fora do controle dos verdadeiros interessados e 

condutores do processo, os professores de Sociologia.”. (MORAES, 2014, p.43). 

Inferimos, portanto, que para este estudioso, as OCNEM – Sociologia, assim como o 

proposto, seriam orientações e não dissecariam, portanto, o modus operandi do 

ensino da Sociologia e que para isto ele, assim como outros estudiosos atribuem um 

aspecto positivo, que endossa a autonomia do professor e o papel deste como 

agente na construção do “modo de fazer” Sociologia na escola média. 

Entretanto, como já apontamos anteriormente, consideramos salutar a 

existência de uma diretriz mínima quando pensamos no ensino de Sociologia. Além 

de ser uma via à sedimentação desta disciplina na história da educação brasileira, 

traduz uma necessidade de partir de algum ponto. Embora, pensemos que como 

visto em Tardif (2002), o ato de ensinar é uma proposição que mobiliza não somente 

o conhecimento acadêmico-científico, mas também os saberes trazidos com o 

docente, assim como em outras ciências, na Sociologia em especial, pensar o que 

será objeto de estudo e discussão em sala de aula é uma necessidade para a 

própria construção do que significa/representa ensinar essa disciplina. Concordamos 

que as OCNEM figuram como um passo vencido neste sentido, mas que avanços 

ainda precisam acontecer. Alguns estudos apontam, por exemplo, que a 

sedimentação de representações sobre o que seria ensinar Sociologia por futuros 

professores da disciplina, gravita no sentido do desafio, posto que aliada a outros 

fatores a falta dos materiais didáticos e do currículo formalizado figuram como 

elementos dessa construção. Assim nos dizem Melo e Oliveira (2012, p. 17): 

 

Verificou-se que o núcleo central das representações sociais dos 
licenciandos a respeito do ensinar Sociologia está sempre posto como um 
desafio. Um desafio que agrega várias facetas e se remete a conjunturas 
mais macros como, por exemplo, a defasagem do ensino público e a 
desvalorização da condição de ser professor. Ou, circunstâncias mais 
micros que dizem respeito, comumente, aos desafios do ensinar Sociologia 
e as dificuldades em torno de uma disciplina recém inserida no Ensino 
Médio, sem currículos institucionalizados ou materiais didáticos disponíveis.  

 

No percurso do nosso estudo, que também propõe a identificação de 

representações sobre o ensino e aprendizagem da Sociologia – agora por 

professores que já atuam há certo tempo em sala de aula – as questões referentes à 
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ausência de programas curriculares e o incipiente material didático15 também 

apontam uma problemática para os professores que lecionam Sociologia, mas não 

tem habilitação para tal16. Questões como a insegurança e a utilização das aulas 

para a cátedra de outros conteúdos são levantadas por esses professores. 

Deixamos claro que a compreensão que se tem de currículo não é somente aquela 

atrelada à definição da estrutura curricular da Sociologia. Entendemos que esse 

instrumento é também um instrumento político e ideológico, características que 

reforçam as disputas atreladas a sua concepção, que consideramos fundamental à 

estabilização da Sociologia enquanto disciplina escolar. Aqui já podemos articular 

três outras particularidades do ensino de Sociologia: sua construção metodológica, a 

formação dos seus professores e as condições de atuação destes. 

Essa construção metodológica resulta das relações que se estabelecem entre 

o professor, o conhecimento da ciência Sociologia e a mediação deste no ensino na 

educação básica. Vimos que esta relação apresenta minúcias que resultam de uma 

disciplina com presença facultativa até pouco tempo na escola brasileira. Segundo 

Anastasiou (2003), inclusive, pensar as estratégias de ensino e aprendizagem é 

também relacioná-las a uma série de determinantes: 

 

Um Projeto Político-pedagógico Institucional, em que se defina uma visão 
de homem e de profissional que se pretende possibilitar na educação 
superior; a função social da universidade; a visão de ensinar e de 
apreender; a visão de ciência, conhecimento e saber escolar; a organização 
curricular em grade ou globalizante, com a utilização de objetivos 
interdisciplinares, por meio de módulos, ações, eixos, problemas, projetos, 
entre outros. (ANASTASIOU, 2003, p. 68). 

 

Corroborando com a autora entendemos, portanto, que nesse contexto 

relacional colocam-se questões fundamentais, da concepção e formação na 

educação superior, que radicam as estratégias e percepções de ensino pelos 

docentes. A Sociologia, por sua vez, ainda tem dificuldades em estabelecer 

conteúdos, em formar professores, enfim em firmar-se não como um saber, mas 

como uma disciplina, conforme nos diz Silva (2007, p. 406): 

                                                        
15

 À época da pesquisa, final do ano de 2014, eram utilizados apenas os dois livros didáticos 
aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), no ano de 2012. Já no ano passado o 
número de livros aprovados para a disciplina de Sociologia subiu para seis, o que demonstra um 
avanço na consolidação desta como componente curricular. 
16

 Que fique claro que não há aqui uma defesa, mas sim uma constatação da realidade que nos 
mostra que há ainda professores de outras áreas lecionando Sociologia. Neste trabalho 42% dos 
nossos colaboradores encontram-se neste perfil. 
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Há condicionantes específicos que moldam a ciência de referência, 
transformando-a em disciplina escolar, porque agrega aos saberes 
científicos os saberes pedagógicos, que são os modos de ensinar os 
conhecimentos científicos. 
 
 

Reiteramos que como um construto histórico, o arcabouço metodológico, ou 

seja, este modo de ensinar os conhecimentos científicos a que se refere a autora, 

que está atrelado aos pressupostos teóricos, também apresentará suas dificuldades. 

Em síntese a esta ideia, a mesma estudiosa reforça que: 

 
A consolidação das Metodologias de Ensino de Sociologia depende por um 
lado, de fatores ligados à constituição do campo escolar, ou seja, de como o 
sistema de ensino está organizado e estruturado em termos de condições 
de trabalho pedagógico e da concepção de escola e de currículo e, por 
outro lado, de fatores ligados à constituição do campo das ciências sociais 
que informam os conteúdos a serem selecionados no campo escolar. 
(SILVA, 2009, p. 15) 
 
 

Na esteira desse pensamento, inferimos que tal consolidação metodológica 

tem problemas, ainda que tenha avançado, visto que a estabilização do campo das 

Ciências Sociais, assinalado pela autora, ainda não é uma realidade. A própria 

questão dos conteúdos, como já colocado, ainda é um enigma para muitos 

professores da disciplina, especialmente aos que lecionam sem a devida formação. 

O ensino da Sociologia exige de seu docente a desconstrução de 

argumentos/conhecimentos sobre a realidade aparentemente incontestáveis, 

levando aos discentes da educação básica a possibilidade de (re)pensar tal 

realidade sob a perspectiva de algumas teorias, categorias e ideais, até então pouco 

ou nunca conhecidos. Nesse contexto é que se tecem as relações entre teoria e 

prática, ciência e método, universidade e escola e, diga-se de passagem, uma 

relação ainda problemática não somente na Sociologia como em outras disciplinas. 

É enfadonho, mas precisamos retomar aqui o modelo formativo atrelado ainda a 

muitos cursos de licenciatura em Ciências Sociais/Sociologia, conhecidos pelo 

caráter bacharelesco17. A sala de aula não pode ser uma continuidade das aulas dos 

cursos de graduação. Em atenção a isso, nos diz Guimarães (2014, p. 24-25), que: 

 

A mediação pedagógica, necessária em qualquer nível de ensino, é 
ignorada: ou porque o professor desconhece as metodologias de ensino 
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 Especialmente na análise curricular da licenciatura em Ciências Sociais da UFRN, feita neste 
trabalho. 
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capazes de tornar o trabalho de sala de aula mais produtivo, criativo e 
interessante; ou porque acredita que, para ensinar basta ter o domínio do 
conteúdo, o que reduz a aprendizagem a uma mera transferência de 
informações mecanizadas e enfadonhas. O conhecimento sociológico 
acaba se esvaziando (...). Sobra erudição, vocabulário complicado e uma 
disciplina que frustra as expectativas dos alunos. 

 

 Em contrapartida, é necessário pesar que não se pode incorrer no erro de 

pecar pela ausência das discussões referendadas nas teorias sociológicas e que, 

portanto, ao mesmo professor cabe também o papel de ser vigilante e não permitir 

que as aulas de Sociologia se transformem em discussões rasteiras, trocas de 

opinião, esvaziadas de sentido e embasamento científico. Nesse caso, voltemos as 

OCEM como um instrumento de orientação, no que se refere à articulação dos 

conteúdos, temas e conceitos, como aporte aos objetivos de desnaturalização, 

estranhamento e imaginação sociológica a que se propõe o ensino da Sociologia na 

escola média, segundo o próprio documento. A ideia que se discute, portanto, é que 

seja o excesso de erudição ou a falta do domínio teórico essas são questões que 

inquietam, quando somos levados a pensar como os professores de Sociologia 

estão sendo formados. Já adiantando as abordagens seguintes, o compromisso das 

instituições formadoras e a dificuldade de construção de uma identidade docente em 

Sociologia relacionam-se com a maneira como esta disciplina se inseriu e é vista 

nos currículos escolares e também pelos seus docentes.  

Caminhando às conclusões de como se pensa o ensino de Sociologia, esta 

breve menção a sua relação com a formação de seus professores18 fez-se 

necessária. Já dito, mas aqui reafirmado, pensamos assim como Silva (2010) a 

despeito da legitimação das Ciências Sociais se encontrar intrinsecamente ligada a 

expansão da Sociologia como disciplina nas escolas e que para tal o compromisso e 

papel das universidades na formação dos professores de Sociologia é essencial. 

Nesse contexto, além das disputas existentes no que se refere à prática desses 

docentes, normalmente vinculadas a propostas curriculares que refletem os 

discursos pedagógicos/ideológicos predominantes, o papel das instituições 

formadoras, sua concepção sobre a formação de professores (de Sociologia) é outro 

fator crucial ao que se constitui como o ensino dessa disciplina hodiernamente. As 

práticas professorais são constituídas para além do conhecimento acadêmico. Para 

Lessard e Tardiff (2013), as interações no campo educacional ocorrem num universo 
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 Como dedicamos um capítulo as discussões sobre formação docente e dos professores de 
Sociologia não iremos nos prolongar nesse tópico.  
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institucional que os professores descobrem progressivamente tentando adaptar-se e 

integrar-se a ele, nesse âmbito, as organizações acontecem em meio a normas, 

obrigações e prescrições que os docentes precisam respeitar, acrescidos ainda das 

tensões políticas e ideológicas que permeiam essas relações. 

Dessa maneira, podemos inferir que a prática professoral é também resultado 

de um processo histórico, classificatório e estruturado através de esquemas que se 

produzem a partir das vivências e práticas sociais. Assim, compreendemos que o 

professor traz em sua bagagem conhecimentos e saberes que interferem 

diretamente em sua prática pedagógica e que constituem, nos apropriando dos 

postulados bourdieusianos, o seu capital cultural, que assim como o habitus 

influenciam na construção do seu fazer docente. 

Consideramos, desse modo, a variedade de fatores que levam o docente a 

construir suas práticas: desde as propostas curriculares, conteúdos, orientações, 

normas e formação acadêmica – que compreendem o campo da contextualização, 

até as vivências pessoais, posições sociais, habitus, etc. que se localizam no campo 

da recontextualização19. Na relação com estes diferentes campos, no acúmulo 

desses percursos formativos (acadêmicos ou não), assinalamos a importância da 

formação inicial docente para a construção da identidade sobre o que é ser 

professor de Sociologia, quais as prerrogativas cabem a esse profissional e, desse 

modo, destacar como se operacionaliza o ensino dessa disciplina. Ponderamos que 

a atividade docente extrapola o ato de ensinar determinada cátedra, assim como nos 

mostra Damis (2010, p.128-129): 

 

A docência será entendida, ao mesmo tempo, como expressão e prática de 
uma visão de mundo, de uma concepção de sociedade, de educação e de 
homem e que não está isolada da compreensão da relação entre a função 
social da escola e a função pedagógica específica desempenhada pelo 
professor.  

 

Entretanto, especialmente para a disciplina em questão, compreendemos a 

relevância de discutir seu ensino e para tanto, todas as minúcias relativas a este 

precisam ser problematizadas, pois entendemo-las como pilares à concretização da 

Sociologia nos currículos escolares e no cenário da educação nacional. Nesse 

sentido, o processo de formação acadêmica do docente de Sociologia deve refletir 

                                                        
19

 Sobre as relações de contextualização e recontextualização no ensino de Sociologia ver SILVA, 
Ilzeli Fiorelli. A sociologia no ensino médio: os desafios institucionais e epistemológicos para a 
consolidação da disciplina. Cronos. Natal-RN, v.8, n.2, p. 403-427, jul./dez. 2007. 
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sobre suas especificidades e complexidades, de modo que o futuro professor 

vislumbre, desde seu ingresso na licenciatura, os pressupostos de sua profissão, 

inclusive a despeito do ensino, pois como vimos em Damis (2010), a formação 

acadêmica, bem como, o trânsito do sujeito pelos diversos campos, fará com que ele 

construa suas concepções de sociedade, de educação, de homem e, portanto, as 

leve à sala de aula. Assim, 

 

No processo de formação de professores, dada sua complexidade, 
inúmeras variáveis se interelacionam e deveriam ser consideradas. Dentre 
essas, a acepção de que esse processo de construção do/a professor/a 
deve ocorrer desde o início da formação superior e intranhar-se em todas as 
etapas desta formação, tanto no currículo básico dos cursos de licenciatura, 
quanto na área comum das disciplinas de educação. (MELO; OLIVEIRA, 
2012, p. 8). 
 

 
As dificuldades aqui apresentadas, no que se refere ao ensino de Sociologia, 

não são, de maneira nenhuma, exclusivas a esta disciplina escolar. A precarização 

da educação pública e do professor, bem como de suas condições de atuação são 

constatações em nossa realidade social. A Sociologia, contudo, acumula 

problemáticas. Além dos meandros que envolvem sua inserção/aceitação nos 

currículos escolares – de onde emergem todas as questões apresentadas até aqui 

sobre o ensino sociológico na escola média – as dificuldades provenientes da 

docência, de um modo geral, também afetam a disciplina em questão. As demandas 

exploradas até este momento e que compõem o cenário ainda conturbado do ensino 

sociológico, podem ser classificadas como imperativos teórico-metodológicos. Mas, 

à guisa de conclusões, ainda é preciso elencar particularidades referentes as 

condições objetivas de trabalho do professor de Sociologia, conforme enunciamos 

ainda no início deste tópico. 

 As principais demandas constatadas a esse despeito, com base 

principalmente no curso desta pesquisa são: i) a carga horária exígua da disciplina; 

ii) a quantidade de turmas avocadas; iii) a necessidade de assumir outras disciplinas 

para complementar a carga horária de aulas; iv) os professores que lecionam a 

disciplina sem a devida habilitação. Essas demandas, observadas a partir das 

leituras de outros trabalhos – Oliveira (2015), Vieira e Cunha (2014) e da pesquisa 

realizada em algumas escolas públicas estaduais do Rio Grande do Norte, sem 

dúvida, reforçam as dificuldades no que se refere ao ensino da disciplina e, em 
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nossa compreensão contribuem, inclusive, para o agravamento das deficiências 

teórico-metodológicas elencadas anteriormente.  

A construção da identidade docente e, portanto, a efetivação de seus 

pressupostos (formação docente, mediação didática, construção de uma diretriz 

curricular e de materiais didáticos) sofre com uma realidade tão impositiva de poucas 

horas de aula – no geral, um horário semanal de cinquenta minutos – e, em 

consequência disso, um assombroso número de turmas lotadas para completar essa 

carga horária que, quando não suprida com a própria Sociologia precisa ser 

inteirada com filosofia, história, geografia e até inglês. É preciso lidar ainda com a 

dificuldade de inserção do docente de Sociologia no mundo do trabalho – mesmo 

considerando que a aprovação da sua obrigatoriedade é um avanço neste quesito – 

posto que devido a parca carga horária da disciplina, que é um problema aos 

professores da área, outros colegas assumem as aulas de Sociologia para 

complemento de seus tempos. A exemplo, em uma das escolas visitadas 

presenciamos uma geógrafa lecionando Sociologia, enquanto a socióloga lecionava 

Geografia. 

 Como produto de um processo constitutivo longo e conturbado, possivelmente 

apresentamos aqui uma súmula do ensino de Sociologia na escola média brasileira 

e a ampla rede de relações causa/consequência que o envolve. Desde a 

intermitência curricular até os desafios teórico-metodológicos e as condições de 

trabalho do professor, podemos concluir que o ensino de Sociologia gira em torno do 

desafio, mas constitui-se também como uma demanda. Concordamos que diante do 

quadro apresentado é desesperançoso pensar no ensino sociológico na escola 

média, entretanto, se nos é permitido um adendo lembramos que com a 

obrigatoriedade, advinda da Lei nº 11.684, de 02 de junho de 2008, que já figura 

uma conquista importantíssima, muitos avanços aconteceram. Como já sinalizamos 

o próprio espaço que discussões como estas vêm ganhando reforçam a relevância e 

necessidade da Sociologia escolar na contemporaneidade. 

 Endossamos que refletir acerca do papel da Sociologia na sociedade do 

século XXI é essencial para que seja construído também um sentido ao seu ensino 

enquanto disciplina na educação básica. Sem negligenciar outras épocas, 

acreditando que esta ciência social foi e é uma necessidade, enfatizamos que 

nestes anos, de crise social e civilizatória, a Sociologia, a Filosofia e a História são 

ferramentas cruciais para a compreensão dos fundamentos das relações sociais que 
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estabelecemos hoje e como estas se movimentaram e se movimentarão ao longo 

dos anos. Em consonância com Mills (1982), como já colocado, acreditamos no 

papel revelador da Sociologia frente às relações sociais e mecanismos ideológicos 

naturalizados. As discussões trazidas por Jikings (2014) reforçam o imperativo de 

que a Sociologia livre-se de outro clichê – “formar para a cidadania” – e, recaindo 

naquele a que recorremos neste tópico, desperte a imaginação sociológica já que a 

realidade que conhecemos, segundo a autora: 

 

São ideias e juízos (...) que abandonam a história e decretam um 
esvaziamento da política, ao negarem os conflitos de classe e as relações 
de poder entre países. Segundo essas interpretações, diante da 
inevitabilidade das mudanças em curso – econômicas, políticas, culturais, 
tecnológicas -, devemos nos adaptar a elas. Essa ideologia afirma, assim, a 
eternidade do capitalismo e apresenta como naturais as relações sociais e 
de poder vigente. 
 
 

Assim como nas OCNEM, corroboramos com a ideia de que o despertar 

desta imaginação pode ser um dos sentidos dados ao ensino de Sociologia, pois 

este pode transmutar-se como uma das ferramentas do conhecimento da realidade 

sob outras perspectivas e, quase sempre, como uma via de acesso ao seu 

questionamento, já que diante de mecanismos ideológicos que só crescem, a fim de 

manter funcionando bem o sistema capitalista, há a intencionalidade de fazer-se 

entender e aceitar a realidade em que vivemos como única e inquestionável. E aos 

discentes do Ensino Médio? Como respondê-los quando questionam: “para quê 

serve Sociologia?” emerge em meio às aulas? Nossos alunos estabelecem algum 

sentido para o estudo sociológico? E nós? Estaremos satisfeitos com o “desvelar” da 

realidade? Ou ainda, enquanto classe de professores de Sociologia, compartilhamos 

algum sentido para o seu ensino? 

 Tais questionamentos são insumos que nos fizeram pensar na outra 

dimensão do processo educativo formal: a aprendizagem. Ora, compreendendo um 

pouco do contexto da formação dos professores e do ensino de Sociologia, 

averbamos que as concepções que construímos a despeito da docência da referida 

disciplina resultam desta relação. Ainda vimos que outros imperativos se sobrassem 

na construção dessas concepções e que nosso fazer docente também se encontra, 

em muito, imbricado a nossa história (habitus, campos, saberes). Nesse contexto, 

também são elaborados os sentidos que atribuímos ao nosso fazer e o que os 

nossos discentes atestam sobre aquilo que ensinamos. Principalmente nas 
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construções dos estudantes, pensamos que há uma relação entre o sentido dado a 

Sociologia e a aprendizagem desta. Afinal, o que os nossos alunos aprendem em 

nossas aulas? A aprendizagem, em Sociologia, dos estudantes do Ensino Médio é 

objeto de interesse do professor? Prosseguiremos e explanaremos brevemente esta 

outra dimensão da educação formal, entendendo-a como fundamental as discussões 

vindouras sobre as representações docentes a despeito do ensino e da 

aprendizagem em Sociologia. 

 

3.3 Teorias da aprendizagem: perspectivas da outra dimensão do 

processo educativo 

 

Enunciamos no início deste trabalho que o ensino, enquanto algo inerente a 

nossa condição de seres humanos acontece nos mais diversos contextos e 

situações cotidianas. Contudo, quando da sua institucionalização e a deliberação de 

sua responsabilidade à família e à escola (representação das gestões públicas), há 

que se pensar sobre como estas instituições sociais traçam caminhos à alcançar os 

objetivos a elas designados. Ainda que brevemente, discutimos um pouco da história 

e objetivos da educação formalizada, no ambiente da escola, no cenário nacional. É 

preciso lembrar que o processo formativo proposto por esta educação formal 

engloba, também, a aprendizagem. 

Entendemos, assim como Paulo Freire (2002), que ensino e aprendizagem 

fazem parte de um mesmo processo político que forma e transforma todos os 

sujeitos envolvidos nele. Assinalamos que, embora o ensino seja prática recorrente, 

a aprendizagem como o grande objetivo do processo educativo formal precisa ser 

protagonizada. Ora, se não há aprendizagem significa que o processo educativo não 

funcionou, pois o ensino não cumpriu seu objetivo. Como profissionais da educação 

formal, os professores buscam alguns referenciais explicativos e, implícita ou 

explicitamente, orientam suas práticas com base nesses referenciais estabelecendo, 

portanto, a sua concepção do que é ensinar e aprender algo.  

Na construção dessa concepção de educação, o professor expressa aquilo 

que ficou sedimentado em seu próprio processo formativo, que inclui 

ensino/aprendizagem, alcançando não somente sua formação acadêmica, como os 

saberes construídos cotidianamente. Na consecução dessas ideias, nos propomos 

aqui a pensar em como se aprende e como está a aprendizagem no processo 



94 

 

 

educativo formal. Iremos refletir minimamente como as diversas Teorias da 

Aprendizagem20 acompanham às mudanças na educação e na própria Psicologia. 

Buscaremos, assim, construir a súmula do histórico dessas teorias, relacionando-as 

com o processo de ensino/aprendizagem em Sociologia, objeto de estudo deste 

trabalho. 

Uma dicotomia interessante se coloca como pano de fundo às discussões a 

respeito do que se aprende ou do que deveria se aprender. Esta dicotomia gravita 

em torno daquilo que deve ser ensinado/aprendido no ambiente da escola. Devemos 

enfatizar o ensino de uma cultura tradicional, sedimentada, ou fomentaríamos a 

elaboração de algo novo? Na Sociologia, experimenta-se tal relação, posto que se 

reflete sobre qual o conhecimento científico desta área estaria já, suficientemente 

consolidado, para ser problematizado em sala de aula, bem como quais os 

caminhos a serem percorridos para a elaboração de discussões novas e relevantes 

ao ensino/aprendizagem da disciplina. Entretanto, tal polarização não precisa ser 

radicalizada. Em Sociologia, como em outras ciências, há que se ter o espaço para o 

novo, que vai sendo tecido a partir daquilo que foi sendo construído sócio-

historicamente. 

As teorias que versam sobre o processo de ensino/aprendizagem buscam a 

compreensão das dinâmicas que envolvem os atos de ensinar e aprender, partindo 

dos contextos históricos e das relações que se estabeleciam com a ciência, os 

estudiosos traçam, justamente, a relação presente entre os conhecimentos pré-

existentes e os novos. Nessas elaborações teóricas temos visões plurais a respeito 

do processo da aprendizagem, das circunstâncias em que esta ocorre, seus 

resultados e como outras varáveis, dentre elas a escola, a família e o professor 

assumem papeis diferentes dentro de cada compreensão do que é ensinar e 

aprender. As Teorias da Aprendizagem constroem, portanto, uma fundamentação 

teórica e epistemológica que nos permite refletir sobre diversas questões e que 

trazem implicações para as práticas pedagógicas, políticas educacionais, currículos, 

materiais didáticos, etc.  

No processo de construção de nossa prática e das nossas concepções sobre 

ensino/aprendizagem, enquanto professores buscamos a reflexão sobre o nosso 

fazer cotidiano, almejando uma prática primorosa. Porém, essas mudanças em 

                                                        
20

 Poderemos também nos referir a estas como teorias de ensino/aprendizagem, já que os 
compreendemos como componentes de um mesmo processo. 
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busca de um fazer voltado à excelência precisam ser elaboradas cognitivamente e 

transpostas ao nosso fazer. Nesse processo, para que aconteçam mudanças no 

campo metodológico é necessário que estejamos embasados pelas teorias e 

modelos – existentes ou em construção – que serão nossa fundamentação teórica 

para as transformações em nossa prática. Segundo Moreira (1999), as teorias não 

são constituídas como modelos de ensino, mas sim como elaborações à 

compreender  esta área do conhecimento que é a aprendizagem. Portanto, essas 

teorias, assim como toda construção sócio-histórica, mudam com o tempo, 

dependendo dos fatores políticos, culturais e econômicos inscritos em cada época. 

Nesse contexto, incorre a necessidade de estudarmos as Teorias de 

Aprendizagem, mesmo àquelas que são reconhecidamente consideradas como 

ultrapassadas precisam ser conhecidas e debatidas, pois, mesmo que de maneira 

velada ainda estão presentes em práticas pedagógicas, livros didáticos, etc. Assim 

ocorre com o behaviorismo ou comportamentalismo, por exemplo. 

Desse modo, é necessário dizer que subjacentes ao que chamamos de 

Teorias da Aprendizagem encontram-se filosofias a respeito do processo educativo 

que, há algum tempo, são classificadas como: comportamentalismo (behaviorismo), 

cognitivismo (construtivismo) e o humanismo. Desse modo, na construção de nossa 

síntese percorremos as filosofias supracitadas, enunciando suas elaborações 

buscando relacioná-las com o nosso objeto: ensino/aprendizagem em Sociologia. 

 

3.3.1 O Behaviorismo ou a observação do comportamento 

 

À sugestão do próprio nome dado a esta concepção de aprendizagem, o 

behaviorismo ou comportamentalismo firma suas interpretações na observação dos 

comportamentos do homem em seu meio, ou, nos comportamentos observáveis 

humanos. Esta teoria surge no início do século XX, inicialmente como uma reação 

ao mentalismo presente na psicologia europeia, liderada pelo seu fundador John B. 

Watson (1878-1958). Segundo Marques (2013, p. 5) 

 

 

Mediante o pensamento behaviorista entende-se que pela observação e 
experimentação sistemática e cuidadosa, é possível desenvolver um 
conjunto de princípios que podem explicar o comportamento humano. O 
objeto da Psicologia que até então tinha sido a alma, ou a consciência, a 
mente e a partir do behaviorismo passa a ser uma ciência do 
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comportamento humano, não pode mais ser considerada como ciência pura 
da consciência.  

 

 

 A Psicologia fica restrita, pelo behaviorismo em sua fase mais clássica, a uma 

ciência natural, onde os aspectos mentais ficavam relegados, enquanto deveriam 

ser objeto de estudo daquela ciência apenas o comportamento objetivo, aquilo que 

pudesse ser observado e controlado. Essa observação e experimentação 

explicariam o comportamento do homem e, portanto, sua relação com aquilo que 

aprendia. Nessa teoria a aprendizagem fica centralmente ligada à ideia de estímulo 

e resposta, indicando uma previsibilidade/determinismo do comportamento humano, 

baseada justamente na observação dos fatos. Segundo Ostermann e Cavalcanti 

(2010, p.6) Watson rejeitava os processos mentais como objeto de pesquisa, posto 

que ele não considerava como passível de ser objeto de estudo aquilo que não 

fosse consensualmente observável.  

 Noutra vertente menos radical, temos a figura de Burrhs Frederic Skinner 

(1904-1990) que considerava, ao contrário de Watson, os processos mentais 

também como mensuráveis. Aqui no Brasil, a teoria behaviorista de Skinner foi 

bastante utilizada na educação, servindo de subsídio ao tecnicismo, com métodos 

de ensino programado, controle e organização das situações de aprendizagem. Em 

Moreira (1999) reitera-se a ênfase aos comportamentos passíveis de observação e 

controle, além das respostas a estímulos externos como características do 

comportamentalismo. No mesmo autor, como já elucidamos, também há menção ao 

uso das perspectivas behavioristas no que ele chama de “instrução programada” no 

Brasil dos anos 60 e 70.  

 Neste quadro, ao analisarmos as concepções comportamentalistas de 

ensino/aprendizagem, podemos notá-las, ainda, no campo da educação formal. Esta 

teoria trabalha sob a perspectiva de estímulo e resposta, com o objetivo de observar 

determinados comportamentos e, quiçá, prevê-los. Entendemos que nesse contexto 

o estudante “aprende” para alcançar objetivos propostos – seja pelo professor, pelo 

currículo ou mesmo pelo livro didático. Essa aprendizagem acaba acontecendo de 

modo mecânico, pois, segundo Marques (2013, p. 8)  

 

A aprendizagem seria fruto de condicionamento operante, ou seja, um 
comportamento é premiado, reforçado, até que ele seja condicionado de tal 
forma que ao se retirar o reforço o comportamento continue a acontecer. A 
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aprendizagem é um comportamento observável, adquirido de forma 
mecânica e automática através de estímulos e respostas. 

   

Sumariamente, podemos dizer que o professor, o currículo, o livro didático ou 

mesmo os recursos utilizados em sala de aula servem como estímulos para as 

respostas almejadas, para alcançar aquilo que está exposto como objetivo do 

ensino. Esses objetivos devem ser bem definidos, pois, segundo Moreira (2009), 

diante da demarcação dos objetivos é que o alcance destes pelos alunos pode ser 

verificado e, reforçado positivamente no caso dos estudantes aprenderem “da 

maneira correta”. A própria avaliação, no caso, funciona como um termômetro da 

aprendizagem estudantil, além de ser previamente estabelecida de modo que reflita 

aquilo que é esperado que o discente aprenda. Assim, o erro na filosofia 

behaviorista não é pensado como um elemento que pode auxiliar a aprendizagem, já 

que esta só acontece quando o estudante aprende da maneira esperada. 

Como cogitamos no início desse tópico, embora rejeitada por educadores e 

pesquisadores, podemos pensar a presença da teoria behaviorista em sala de aula 

até a contemporaneidade. Talvez, traçar objetivos, medir seus alcances e organizar 

o ensino para tal fim sejam ações muito próximas do cotidiano escolar/professoral. 

Contudo, como já feito uma vez, a forma como o ensino behaviorista organiza-se 

não provoca uma aprendizagem, mas sim um treinamento. Decodificadores, prontos 

a repetir determinados comportamentos dentro da escala estímulo-resposta. Não há 

significado, não há preocupação com o que compreende o intervalo entre o estímulo 

e a resposta, não há espaço para autonomia, não há possibilidade de pensar os 

tempos de aprendizagens dos discentes. O professor atua de maneira técnica, ainda 

que não consciente, ele modifica, cria ou (quase sempre) reforça os padrões de 

comportamento, por meio de condicionamentos. Há aprendizagem mecânica, 

repetição, “decoreba”. Há, ainda, modelos formativo-educativos e profissionais da 

educação que concebem suas práticas com base nessa perspectiva de 

ensino/aprendizagem. A Sociologia, como as demais disciplinas, não está 

salvaguardada disso. Inclusive, um dos problemas que apresentamos com relação à 

disciplina refere-se a sua mediação didática e, portanto, a necessidade de 

compreender que para que o estudante aprenda o “salto epistemológico” torna-se 

essencial. Além de tornar palatável o conteúdo sociológico, compreendemos este 

salto, também, como uma forma de atribuir significado ao que esta sendo ensinado, 
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para que o estudante consiga conferir sentido aquilo que ele está aprendendo e, 

portanto, para que a aprendizagem não seja mecânica.  

O comportamentalismo pensa a aprendizagem como uma mudança no 

comportamento. Contudo, essas mudanças comportamentais não são pensadas de 

modo a considerar os processos cognitivos que acontecem concomitantes a elas, já 

que o objetivo primordial é fazer com que o aprendiz forneça respostas certas, não 

interessando o percurso até essas respostas. As perspectivas relacionadas ao 

behaviorismo foram, mais tardiamente, sendo ratificadas nos currículos e por 

políticas educacionais que tomaram por base de suas (re)elaborações outras 

compreensões sobre o que é aprendizagem. 

 

3.3.2 O cognitivismo  

 

 Enfatizando justamente aquilo que o behaviorismo descarta, as 

compreensões cognitivistas de educação dão visibilidade à cognição, ao ato de 

conhecer o mundo, ou, a maneira como os indivíduos processam esse conhecer o 

mundo. Embora ainda haja resquícios, a ideia de uma aprendizagem baseada no 

binômio estímulo-resposta vai aos poucos saindo das políticas para a educação e de 

seus documentos oficiais. A possibilidade de trabalhar o erro e a necessidade de 

conhecer aquilo que está entre o estímulo e a resposta já ia sendo inserida, por 

exemplo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): 

 

Os fracassos escolares decorrentes da aprendizagem, das pesquisas que 
buscam apontar como o sujeito que conhece, das teorias que provocam a 
reflexão sobre os aspectos que interferem no ensinar e aprender, indicam 
que é necessário dar novo significado à unidade entre aprendizagem e 
ensino, uma vez que, em última instância, sem aprendizagem não há 
ensino. (BRASIL, 1998, p. 71). 

 

 
A inserção das ideias cognitivistas nos PCN reforça a grande efervescência 

que ganhou esta abordagem, principalmente nos anos 90. Segundo Ostermann e 

Cavalcanti (2010) as teorias cognitivistas preocupam-se com o processo de 

compreensão, transformação, armazenamento e uso da informação envolvido na 

cognição, buscando sempre as regularidades presentes nesses processos mentais. 

Portanto, no cognitivismo há uma preocupação em conhecer o que se processa 

quando os indivíduos estão aprendendo, como se dá essa relação de conhecimento 
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do mundo, para além da instrução programada, procura-se saber quais são as 

percepções dos sujeitos, como eles lidam com a realidade, como tomam decisões, 

como resolvem problemas e, desse modo, como aprendem. Os primeiros 

movimentos teóricos do cognitivismo surgem, não por acaso, em oposição á filosofia 

behaviorista. Antes mesmo de firmar-se em contraposição ao comportamentalismo, 

alguns estudos a despeito da aprendizagem situaram-se entre cognitivismo e 

behaviorismo. Dentre eles, segundo Ostermann e Cavalcanti (2010) destacam-se 

Robert Gagné (1916-2002), Edward Tolman (1886-1959) e a Teoria da Gestalt21, 

que construíram interpretações a respeito da aprendizagem que oscilavam entre os 

estímulos e respostas e os processos internos que sucediam no momento da 

aprendizagem. 

Prosseguindo este período de transição, na corrente cognitivista temos ainda 

subdivisões sobre o que é aprender com base na cognição. No cognitivismo a 

aprendizagem é compreendida como um processo de construção do conhecimento 

e nesse processo pensa-se nas operações mentais realizadas pelos sujeitos para 

que cheguem à aprendizagem. Entretanto, alguns teóricos pensam essa construção 

sob perspectivas que estão dentro do cognitivismo, mas assumem algumas 

distinções, como: o construtivismo, o interacionismo e ainda a aprendizagem 

significativa. 

Assim, já dentro das compreensões de educação, voltadas a Psicologia 

cognitivista, e nesses subgrupos destacam-se autores renomados no campo da 

Teoria da Aprendizagem. Jean Piaget (1896-1980) foi o pioneiro e mais conhecido 

autor construtivista já no século XX. As maiores preocupações nos estudos 

piagetianos referendam a gênese do pensamento da criança, ou, como o 

pensamento humano se estrutura. Segundo Moreira (2009, p. 13) “Sua teoria é de 

desenvolvimento cognitivo; seu sujeito é epistêmico e científico – constrói seu 

conhecimento e conhece o mundo cientificamente.”. Assim, podemos inferir que em 

Piaget há uma valorização do desenvolvimento cognitivo como um produto da 

construção do conhecimento que, nesse caso, é também realizada pelo estudante, 

sob mediação de seu professor. Partindo da gama de conceitos lançados por este 

                                                        
21

 Segundo Ostermann e Cavalcanti (2010, p.16) a teoria da Gestalt foi criada pelos psicólogos 

alemães Wertheimer, Köhler e Koffka, tendo como premissa básica a ideia de que o todo é mais que 
a soma de suas partes e, portanto, a interpretação e percepção desempenham papel importante no 
conhecimento de algo, segundo a Gestalt. A teoria que é mais psicológica que de aprendizagem, 
enfatiza percepção e interpretação como fatores presentes, importantes no processo de conhecer. 
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estudioso, mas principalmente enfatizando o desenvolvimento cognitivo, podemos 

inferir que o construtivismo piagetiano contribui nas reflexões sobre um discente que 

é ativo no processo de conhecer sua realidade e que precisa ser respeitado dentro 

do seu patamar de desenvolvimento cognitivo22 havendo, para tanto, certo “ajuste” 

do ensino. 

Ainda no cognitivismo, mas numa abordagem denominada sócio-histórica ou 

interacionista, Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934), traz uma perspectiva sobre a 

formação do sujeito que se encontra visceralmente ligada à sociedade e a cultura. 

Em Vygotsky é impossível pensarmos o desenvolvimento cognitivo sem que haja 

uma correlação com os contextos sociais e culturais já que para este estudioso a 

aprendizagem é um processo sócio-histórico mediado pela cultura. Assim, segundo 

Moreira (2009, p. 19): 

 

Os processos mentais superiores (pensamento, linguagem, comportamento 
volitivo) do indivíduo tem origem em processos sociais. O desenvolvimento 
desses processos no ser humano é mediado por instrumentos e signos 
construídos social, histórica e culturalmente no meio social em que ele está 
situado. 

 
 

Partindo dessa concepção, compreendemos que para o Vygotsky muito além 

da influência que o contexto sócio-cultural exerce sobre o desenvolvimento cognitivo 

do sujeito é nesses processos e interações sociais que se originam pensamento e 

linguagem, sendo assim, o desenvolvimento humano é constituído mais 

enfaticamente pelo meio social, segundo o referido erudito. Nesse contexto, a 

atividade educacional é bem mais reflexiva, crítica e permite que o discente 

compreenda a amplitude dos contextos em que as diversas problemáticas sociais 

inserem-se, sem esquecer de provocá-lo a perceber que é parte integrante desse 

contexto complexo que é a sociedade. 

Numa perspectiva semelhante Jerome Bruner (1915-2016) compreende que, 

levando em consideração as diversas etapas do desenvolvimento cognitivo, é 

possível ensinar qualquer assunto a uma criança, pois: 

  

Para ele, cada uma dessas etapas se caracteriza por um modo particular de 
representação que é a forma através da qual o indivíduo percebe o mundo e 
o explica a si mesmo. Assim, a tarefa de ensinar determinado conteúdo a 

                                                        
22

 Ele distingue quatro períodos gerais de desenvolvimento cognitivo: sensório-motor, pré-
operacional, operacional-concreto e operacional formal. (OSTERMANN e CAVALCANTI, 2010) 
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uma criança, em qualquer idade, é a de representar a estrutura desse 
conteúdo em termos da percepção que ela tem das coisas. (MOREIRA, 
2009, p. 25) 

 

Bastante enfático no que se refere a estrutura do que deve ser ensinado, 

algum tempo depois de seus principais postulados, fortemente influenciados por 

Piaget, Bruner admite a relevância de ensinar as disciplinas relacionando-as com os 

contextos e problemáticas sociais, passando a compreender a construção das 

aprendizagens dentro de uma perspectiva menos individual, do aprendente sozinho 

e mais compartilhada, na interpessoalidade, numa aproximação com Vygotsky. 

(MOREIRA, 2009). 

Ainda em certa consonância com as concepções de Vygotsky, com uma 

ênfase também na perspectiva histórica, destaca-se significativamente no cenário 

nacional Paulo Freire (1921-1997). Assim como o pensador russo, Freire também 

concebe o sujeito de modo histórico-cultural, sendo a realidade deste homem o 

ponto de partida para o conhecimento do mundo e, nesse aspecto, a relação do 

homem com sua cultura é fundamental, bem como as relações que são 

engendradas com o outro e que produzem, também, conhecimento. Segundo 

Ostermann e Cavalcanti (2010, p. 28). “Freire argumentava que existe uma 

sabedoria popular, ou seja, os alunos trazem consigo vivências, conhecimentos e 

hábitos que devem ser levados em conta no sentido de uma conscientização 

visando, como fim, a uma transformação social.”. Muitas foram às obras e 

contribuições deste pensador ao campo da educação, sobretudo no que se refere à 

educação como instrumento de mudança social, pautada na libertação das relações 

de opressão. Tais compreensões enunciam sua pedagogia libertadora, que assinala 

a tomada de consciência do estado inacabado de homens e mulheres como fator 

central no processo de livrar-se das relações opressoras. 

Ante o exposto, podemos inferir que, com algumas ressalvas, Vygotsky e 

Freire, mesmo em contextos diversos, produzem contribuições ao processo de 

ensino/aprendizagem num sentido semelhante. Ousamos ainda traçar uma relação 

entre os postulados desses pensadores e o ensino/aprendizagem de Sociologia. 

Coadunando com Piaget, no Ensino Médio, etapa escolar onde a disciplina de 

Sociologia é inserida comumente, espera-se que o aluno já tenha alcançado o nível 

de desenvolvimento cognitivo que o permita a abstração do que é ensinado em sala 

de aula. A necessidade de compreender os conceitos sociológicos, ou seja, abstraí-
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los e relacioná-los com a realidade vivenciada é crucial para o andamento e 

aprendizagem da disciplina. Como já ponderamos, os conteúdos e a mediação 

didática são aspectos importantes para o bom desenvolvimento desse processo. Em 

consonância com Freire e Vygotsky o discente é também autônomo nesse processo 

e seu contexto social, histórico e cultural deve ser considerado como parte da 

totalidade desse discente e/ou como ponto de partida para a sua aprendizagem. 

Para o pensador russo, Segundo Rego (2001, p. 41): 

 

As características tipicamente humanas não estão presentes desde o 
nascimento do indivíduo, nem são mero resultado das pressões do meio 
externo. Elas resultam da interação dialética do homem e seu meio sócio-
cultural. Ao mesmo tempo em que o ser humano transforma o seu meio 
para atender as suas necessidades básicas, transforma-se a si mesmo. 

 

 Ou ainda, em par com a pedagogia de Freire (2002, p. 12), vemos que “Quem 

forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser 

formado.”. Assim, há nos excertos uma perspectiva de sujeito que é produto, mas 

que, sobretudo, produz seu meio e, portanto, é sujeito ativo no processo de 

construção do conhecimento. Nesse ínterim pensemos a Sociologia e seu papel de 

desnaturalização, ou a perseguida “imaginação sociológica” que deve ser provocada 

nos estudantes do ensino médio. Além da necessidade de abstração dos conceitos 

sociológicos, as relações destes com as experiências sociais dos sujeitos são 

fundamentais, em nosso entendimento, para o que discente consiga atribuir sentido 

ao que está aprendendo e para que possa compreender-se como parte da 

engrenagem que faz a história acontecer. Podemos ainda referendar o conceito 

chave de Wright Mills (1982) com o poder de mudança social atribuído à educação 

por Paulo Freire. Propondo-se a um desvelamento das estruturas e relações sociais 

cristalizadas, a imaginação sociológica como um dos objetivos do ensino de 

Sociologia pode ser um dos instrumentos de operacionalização das transformações 

pensadas por Freire, posto que, antes de pensar em mudar as estruturas sociais – 

saindo das relações opressoras – é preciso reconhecer-se nessas relações, 

estranhar essas estruturas, questioná-las, para assim efetivamente querer mudá-las, 

ou não.  

 No cenário nacional, essas abordagens cognitivistas foram bastante utilizadas 

nos anos 20 e 30, por educadores escolanovistas e, posteriormente, nos anos 80 

revisitaram discussões no Brasil que, como supracitado, permanecem até as 
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reformas curriculares dos anos 90, materializando-se nos PCN. Ainda que 

conceitualmente, esse documento enfatiza o aspecto do desenvolvimento cognitivo, 

assim como os eruditos mencionados, como resultante das construções e interações 

sociais realizadas pelos estudantes, sob mediação de seus professores: 

 

Conceber o processo de aprendizagem como prioridade do sujeito implica 
valorizar o papel determinante da interação com o meio social e, 
particularmente, com a escola. (...) A abordagem construtivista de ensino e 
aprendizagem, a relação cooperativa entre professor e aluno, os 
questionamentos e as controvérsias conceituais, influenciam o processo de 
construção de significado e sentido que alunos atribuem aos conteúdos 
escolares. (BRASIL, 1998, p.72) 

 

 Ante o exposto, notamos a centralidade na figura do aprendente como parte 

desse processo de construção de conhecimento, de cooperação, que é mediado 

pelo professor. Esse mediador assume o papel crucial de, por intermédio das 

discussões conceituais, questionamentos, da própria imaginação sociológica, 

provocar a construção de significado e sentido aos conteúdos formais aprendidos 

em aula. O aprendente precisa, nessa construção processual, partir de algum ponto 

e, David Ausubel (1918-2008) enuncia que a gênese da aprendizagem se dê sempre 

daquilo que o discente já sabe. O conceito central de sua teoria, e aquele com o qual 

encerramos as abordagens cognitivistas, é o de aprendizagem significativa, que, a 

partir de Ostermann e Cavalcanti (2010, p. 22) expressa:  

 
 
Um processo através do qual uma nova informação se relaciona de maneira 
não arbitrária e substantiva a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do 
indivíduo. Neste processo a nova informação interage com uma estrutura de 
conhecimento específica, a qual Ausubel chama de ‘subsunçor’, existente 
na estrutura cognitiva de quem aprende. 

 

Podemos inferir que em sua tese Ausubel afirma que todo o conhecimento 

novo vem da interação que é feita com o “subsunçor”23, ou seja, com um 

conhecimento que já se encontra presente em nossa estrutura cognitiva. Segundo, 

Moreira (2009, p.31) “Nesta interação, não só o novo conhecimento adquire 

significado, mas também o conhecimento anterior fica mais rico, mais elaborado, 

adquire novos significados.”. Assim como os demais cognitivistas, nos postulados de 

                                                        
23

 Segundo Moreira (2009, p.32) esses subsunçores já estão presentes em nossa estrutura cognitiva 
e podem ser conceitos, imagens, símbolos, um tipo de conhecimento específico que detenha alguma 
clareza, estabilidade e diferenciação, que nos permite incorporar elementos novos a estrutura 
cognitiva. 



104 

 

 

Ausubel há um papel relevante dado ao sujeito, aquilo que ele traz como 

pressuposto a uma educação que resulte na aprendizagem significativa. Além disso, 

o professor é também um mediador importante, posto que deve levar em conta 

aquilo que seu aluno já conhece para introduzir novos conhecimentos. Precisamos 

enfatizar que os preceitos sobre aprendizagem significativa são mais elaborados que 

o exposto, entretanto, para as compreensões/relações necessárias entendemos este 

ponto como mais relevante. 

De um modo geral, os cognitivistas consideram a construção do 

conhecimento como um processo que, para além das estruturas internas, também 

envolve as relações com o meio, com a cultura e, portanto, com os saberes prévios 

de quem está em processo de aprendizagem. Como vimos, já referendados em 

documentos oficias brasileiros, os postulados cognitivistas dão maior autonomia ao 

aprendente e revelam a sua capacidade de ser partícipe na assunção de novos 

saberes. Além de enfatizar que as operações que se processam nas estruturas 

mentais são fruto de relações/interações com o meio, a cultura e a história e a 

aprendizagem, portanto, reflete a ideia do inacabado, de um processo contínuo que 

não espera respostas prontas, repetições, mas que trabalha na construção de um 

conhecimento pautado na história, na relação do aprendente com suas percepções 

sobre o mundo ao seu redor. 

 

3.3.3 O Humanismo 

 

 Finalizando a tríade de filosofias que permitem a compreensão das relações 

que se dão no campo do ensino/aprendizagem, trazemos aqui o humanismo. Mais 

uma possibilidade interpretativa, no humanismo há uma abrangência da 

aprendizagem que, diferente das outras abordagens, é considerada aqui de maneira 

mais ampla, elencando diversos aspectos. Em suas discussões, Moreira (1999) 

apresenta a aprendizagem como um conceito que adquire vários significados, bem 

como apresenta diversos termos que equivalem, segundo ele, ao que se 

compreende como o processo de aprender. Contudo, mesmo nessa vastidão 

semântica o autor apresenta três tipos de aprendizagem: a cognitiva – focaliza a 

cognição, a afetiva – trata das experiências mais emotivas e a psicomotora – 

adquirida por meio da prática, do treino. (MOREIRA, 1999). 
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Mencionamos suas perspectivas de aprendizagem, pois, na concepção 

humanista de aprendizagem o aprendente é visto, primordialmente, em sua 

completude, considerado como pessoa, “como um todo, como integração e 

inseparabilidade de pensamentos, sentimentos e ações.”. (MOREIRA, 2009, p. 55). 

Nesse sentido, há no humanismo uma valorização tanto dos aspectos cognitivo, 

quanto afetivo ou motor da aprendizagem. O homem é visto nessa abordagem como 

um ser inacabado, que vive num processo de vir a ser em que é ele mesmo, o 

principal elaborador de seu conhecimento, consubstanciando assim um aprendente 

autônomo que, a partir de suas experiências passa a conhecer o mundo. Em Carl 

Rogers (1902-1987) temos o principal teórico dessa perspectiva de aprendizagem, 

que elabora seus postulados, segundo Ostermann e Cavalcanti (2003, p.24), 

partindo desta perspectiva: 

 

O único homem educado é o homem que aprendeu a aprender; o homem 
que aprendeu a adaptar-se mudou, que percebe que nenhum conhecimento 
é seguro e que só o processo de buscar conhecimento dá alguma base 
para segurança. Para que o professor seja um facilitador, segundo Rogers, 
ele precisa ser uma pessoa verdadeira, autêntica, genuína, despojando-se 
do tradicional ‘papel’, ‘máscara’, ou ‘fachada’ de ser ‘o professor’ e tornar-se 
uma pessoa real com seus alunos. 

 
 

Um homem consciente de sua condição inacabada e da necessidade de uma 

busca incessante pelo conhecimento é o sujeito central nesse processo de 

ensino/aprendizagem em que o professor assume o papel de facilitador da 

aprendizagem, criando às condições necessárias para que os discentes aprendam. 

Salientamos que os conteúdos propostos partem sempre da experiência discente, 

de suas experiências e assim, deve resultar numa auto-realização daquele que está 

aprendendo. As perspectivas rogerianas partem de um princípio terapêutico utilizado 

pelo psicólogo que era centrado no cliente, pois,  

 

Ele acredita que as pessoas têm dentro de si a capacidade de descobrir o 
que as está tornando infelizes e de provocar mudanças em suas vidas (...). 
Neste caso, a função do terapeuta é a de ajudar a pessoa a mobilizar suas 
tendências intrínsecas em direção à compreensão de si mesma e ao 
crescimento pessoal. (MOREIRA, 2009, p. 55) 

 
 

 Assim, Rogers extrapola suas concepções terapêuticas e, reiteramos, 

desenvolve princípios para a aprendizagem que se concentram fulcralmente na 

figura de quem aprende. No contexto nacional, assim como alguns cognitivistas, as 
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ideias de Rogers aparecem também no movimento escolanovista, onde o estudante 

é visto como protagonista do processo de ensino/aprendizagem e que traz consigo 

experiências e expectativas subjetivas com relação à aprendizagem. 

Conceitual e teoricamente os princípios humanistas trazem novas concepções 

de mundo, de sociedade, de ser humano que traduzem as expectativas pensadas 

com relação à aprendizagem. Se pensarmos do ponto de vista do ensino de 

Sociologia, tal abordagem constitui um instrumento importante na formação para a 

cidadania, para a autonomia do pensamento, para a crítica social, para emancipação 

do discente, para o alcance da imaginação sociológica. Contudo, a abordagem 

humanista sofre com distorções que a afasta das discussões recentes sobre 

educação, em detrimento de compreensões como as de Piaget ou Vygotsky. A 

errônea ideia de que o humanismo prevê uma escola frouxa, livre de disciplina, de 

conteúdos programáticos e etc. faz com que esta abordagem seja expatriada. 

Possivelmente o acúmulo de anos em que se disseminou um processo de 

ensino/aprendizagem centrado na figura do professor, em que este não só era o 

protagonista, como o único que detinha o conhecimento necessário e legitimado, 

provocou certa falta de habilidade em lidar com a ideia de autonomia do aluno. 

Enfatizamos que a proposta de abordar algumas compreensões pedagógicas 

de aprendizagem reflete uma necessidade que pensamos existir, em fazer-se 

conhecer os pressupostos teóricos que embasaram ou embasam a atividade 

docente ao longo da história. A ideia não foi de prescrever receituários para práticas 

professorais perfeitas, mas sim de aproximar as abordagens teóricas do 

conhecimento daqueles que lecionam. Em ensino de Sociologia, principalmente e 

como já mencionamos no capítulo 1, assim como Mizukami (1986) pensamos que os 

cursos de formação de professores devem preocupar-se ainda mais com as 

disciplinas pedagógicas, que analisam essas abordagens de ensino/aprendizagem e 

devem relacioná-las com a prática, dada a fragilidade das licenciaturas em 

disciplinas propedêuticas. Esse déficit na formação (de professores de Sociologia) 

acarreta o desconhecimento das teorias sobre ensino/aprendizagem e seus 

pressupostos, a dificuldade de lidar com o cotidiano escolar e práticas pedagógicas 

muitas vezes referendadas no modelo bacharelesco, predominante no ambiente 

universitário. Assim, coadunando com Mizukami (1986, p. 109), pensamos que: 
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Um curso de professores deveria possibilitar confronto entre abordagens, 
quaisquer que fossem elas, entre seus pressupostos e implicações, limites, 
pontos de contraste e convergência. Ao mesmo tempo, deveria possibilitar 
ao futuro professor a análise do fazer pedagógico, de suas implicações, 
pressupostos e determinantes, no sentido de que ele se conscientizasse de 
sua ação, para que pudesse, além de interpretá-la e contextualizá-la, 
superá-la constantemente. 

 

Muito mais que seguir a uma teoria cegamente ou descobrir-se construtivista, 

interacionista ou humanista, a formação deve provocar a superação desse fazer 

pedagógico. Superação entendida aqui como reflexão para a mudança sempre que 

necessária, como compreensão de uma realidade, de sua prática e entendimento de 

como fazer esta acontecer da melhor maneira. As condições objetivas, como já 

colocamos, são um impositivo e, portanto, também devem ser pensadas nessa 

construção do fazer docente – que é também permeado por lutas, conquistas de 

direitos – já que em boa parte das Teorias de Aprendizagem as condições de 

trabalho do professor são desconsideradas. Nessa perspectiva, recorremos 

novamente a Mizukami (1986) quando ela lembra que estas teorias não são as 

únicas fontes de respostas e, tão pouco, são incorrigíveis, posto que: 

 

(...) elas são elaboradas para explicar, de forma sistemática, determinados 
fenômenos, e os dados do real é que irão fornecer o critério para sua 
aceitação ou não, instalando-se, assim, um processo de discussão 
permanente entre teoria e prática. (MIZUKAMI, 1986, p.107) 

 

 Tendo como objeto deste estudo as representações sociais dos professores 

de Sociologia sobre o ensino/aprendizagem da disciplina necessariamente 

precisamos pensar no que a história nos diz sobre essas dimensões do processo 

educativo formal, para só então partirmos à compreensão do que nossa pesquisa 

nos traz. Assim, reiteramos a necessidade de apresentar e, brevemente, discutir a 

relevância dos postulados sobre ensino/aprendizagem em nosso contexto. 

Ressaltamos ainda que essas abordagens não são limítrofes, não estão estagnadas 

ou limitadas dentro de suas acepções e, portanto, não são puras, assim como não 

são as práticas docentes ou documentos oficiais que as utilizam como referenciais. 

Conhecendo podemos questionar, melhorar, modificar ou utilizar essas abordagens, 

bem como, articular essas propostas na tentativa de explicar/compreender o 

fenômeno educacional.  
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3.4 Aprendizagem em Sociologia: alguns apontamentos 

 

 Ante o exposto, demarcamos o nosso desejo de erigir um percurso que 

reflete, em nossa compreensão, precedentes na chegada ao objetivo proposto no 

processo educacional que é a aprendizagem. Arquitetamos um decurso que 

pensamos ser aquele que traz à aprendizagem estudantil algumas consequências, 

posto que para que esta aconteça há uma série de fatores que contribuem para tal. 

  

As políticas educacionais postas em ação, o financiamento da educação 
básica, os aspectos das culturas nacional, regionais e locais, os hábitos 
estruturados, a naturalização em nossa sociedade da situação crítica das 
aprendizagens efetivas de amplas camadas populares, a forma de estrutura 
da gestão das escolas, a formação e a atuação dos gestores, as condições 
sociais e de escolarização de pais e mães de alunos das camadas 
populacionais menos favorecidas (os “sem voz”) e a condição do 
professorado. (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p.92). 

 

 Segundo as autoras (2011), esses fatores interagem na realidade escolar e, 

portanto, encontram-se estritamente relacionados com as condições de 

aprendizagem dos discentes. Direta ou indiretamente fizemos menção à boa parte 

deles na consecução das ideias trazidas até aqui. Iniciamos discutindo, 

centralmente, a formação dos professores sob uma perspectiva mais abrangente e, 

especialmente, a formação para docência em Sociologia. Vimos que às diversas 

problemáticas que envolvem a profissionalização desses docentes perpassam por 

seu reconhecimento junto ao conjunto societário, além da própria formação inicial, 

que são questões que se agravam um pouco no que subjaz à formação para o 

ensino sociológico. Assim como Gatti, et. al. (2011), compreendemos que não deve 

haver uma responsabilização unívoca aos professores pelas dificuldades em 

aprender de seus alunos, como supracitado, mas que devido à centralidade ainda 

presente na ação do docente em sala de aula, é salutar mencionar os entraves 

relacionados à operacionalização das propostas curriculares dos cursos de 

graduação que formam estes professores e, por conseguinte, resvalam em sua 

prática pedagógica. 

 Em seguida, abordamos os históricos de ensino e aprendizagem, ou seja, das 

dimensões que compõem o fenômeno educacional e quais os impactos dessas 

formulações no cotidiano professoral. Numa súmula do que apresentamos nos diz 

Libâneo (2008, p.74) que: 
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As definições de educação são tão variadas quantas são as correntes e 
autores que se dedicaram ao seu estudo. (...) Entretanto, as definições se 
diferenciam, pelo menos em dois aspectos: 1) se esse processo depende 
de disposições internas ou da influência do ambiente circundante ou da 
ação recíproca entra ambos; 2) qual a finalidade ou ideal que se busca. 

 

 Assim como o processo de formação do docente, os postulados sobre 

educação são fundamentais para as percepções a respeito do que é ensinar e 

aprender determinada ciência. Há, dentro do campo da educação, diversas 

concepções que variam, inclusive, entre os profissionais que lidam com esse 

processo cotidianamente. Assim, ainda segundo Libâneo (2008) devido à natureza, 

especificidade e função pensada para a educação o sentido atribuído a esta deve 

variar consideravelmente. Valemo-nos ainda do referido estudioso para concepção 

de uma crítica, já mencionada nos tópicos anteriores, a despeito do que se ensina e 

se aprende. Pensamos, assim como nos traz o autor, que a educação deve se 

sobrepor a contradição entre fins individuais e fins sociais, pautando-se na 

superação de postulados sobre ensino/aprendizagem que ora desconsideram as 

condições sociais e históricas onde se assenta a organização social ou que, por 

outro lado, consideram as relações sociais e a própria sociedade como estáticas e 

consolidadas. 

 A concepção histórico-social de educação – exemplificada neste trabalho por 

Lev Vygotsky e Paulo Freire – desenvolve-se dentro da visão marxista de sociedade 

e nos apetece, no sentido da autonomia e emancipação atribuídas a um de seus 

protagonistas: o educando. A reflexão pedagógica, nessa perspectiva, gravita entre 

os fins individuais e os fins sociais da educação, por ser o processo educativo um 

fenômeno social que se encontra embasado nas lutas e contradições sociais, só 

podendo expor um modelo formativo humano que se constitui nos embates que 

estão na práxis social. (LIBÂNEO, 2008). Portanto, empreendemos a compreensão 

de uma educação que, para além de seu caráter mutável, social e histórico, possui 

também um caráter mediativo entre aquilo que os indivíduos aprendem, internalizam 

e que é necessário para a realização de uma transformação da realidade, por meio 

de sua práxis. Assim, sobre a educação, nos elucida Libâneo (2008): 

 

A educação, enquanto atividade intencionalizada, é uma prática social 
cunhada como influência do meio social sobre o desenvolvimento dos 
indivíduos na sua relação ativa com o meio natural e social, tendo em vista, 
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precisamente, potencializar essa atividade humana para torna-la mais rica, 
mais produtiva, mais eficaz diante das tarefas da práxis social postas num 
dado sistema de relações sociais. O modo de propiciar esse 
desenvolvimento se manifesta nos processos de transmissão e apropriação 
ativa de conhecimentos, valores, habilidades, técnicas em ambientes 
organizados para esse fim. (LIBÂNEO, 2008, p. 82). 

 

 Há nessa concepção uma ênfase ao caráter da mediação, a relação 

necessária entre teoria e prática ou entre educação e atividade humana prática. 

Desse modo, para o desenvolvimento de novos conhecimentos, saberes, valores e 

habilidades essa prática educativa intencional:  

 

Concentra a experiência generalizada da humanidade no que se refere a 
saberes, experiências, modos de ação acumuladas no decurso da atividade 
sócio-histórica de muitas gerações, para propiciar às novas gerações a 
apropriação ativa desses saberes e modos de ação como patamar para 
mais produção de saberes. Nesse movimento de objetivação-apropriação 
da cultura está a gênese dos processos educativos intencionais que 
ocorrem na família, na escola, nas instituições e grupos sociais, nos 
movimentos sociais. Constituem-se, assim, os conteúdos da educação (...) 
conforme contextos definidos de espaço, tempo, cultura e relações sociais. 
(LIBÂNEO, 2008, p. 82-83). 

 
 

 Coadunando com o estudioso, reiteramos, portanto, que nossa percepção a 

respeito do processo de ensino/aprendizagem encontra-se respaldada na 

perspectiva histórico-social, que tem como desafio conseguir estabelecer práticas 

pedagógicas que considerem a relação dialética que se estabelece entre o indivíduo 

e a sociedade, refletida na mediação entre os saberes escolares e as condições 

objetivas de vida dos educandos. Essa perspectiva educativa, por vezes tende a ser 

representativa dos interesses e ideologia dominantes já que há uma dependência da 

educação às formas de organização social, econômica e política, que a condicionam 

à subordinação dos interesses de determinados grupos ou classes sociais. 

Reafirmando, nos dizem Marx e Engels (2007) que a classe social que domina 

materialmente uma época a domina também ideologicamente, já que possuem ao 

seu dispor não somente os meios de produção material, bem como os meios de 

produção espiritual. Portanto, as ideias da classe dominante são também as ideias 

dominantes de cada época, que consequentemente resvalam sobre o fenômeno 

educacional e, na maioria das vezes, reproduzem as relações de 

opressão/dominação social. 
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 Entretanto, não compreendemos essa instância da reprodução da educação 

como algo estanque, pois, entendê-la “como mero ajustamento a expectativas e 

exigências da sociedade existente significa desconhecer a constituição histórico-

social do conceito de educação.”. (LIBÂNEO, 2008, p.80). No mesmo contexto em 

que se desenvolvem práticas e discursos de reprodução das relações que 

estruturam a sociedade, crescem também discursos contraditórios, de ruptura com 

as práticas reprodutivas ou ainda de instrumentação política, aos educandos, 

quando falamos da educação formalizada. Essa educação, segundo Theodor 

Adorno (1995) não deve condicionar os indivíduos à sujeição de outrem, mas sim a 

caminhar no sentido de uma racionalidade, conscientização ou emancipação, 

conforme ele nos elucida: 

 

Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não 
temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também 
não a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa 
morta já foi mais do que destacada, mas a produção de uma consciência 
verdadeira. Isto seria inclusive da maior importância política; sua idéia, se é 
permitido dizer assim, é uma exigência política. Isto é: uma democracia com 
o dever de não apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, 
demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser 
imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado. (ADORNO, 
1995, p.141). 
 
 

Essa formação emancipatória, para a cidadania, racionalidade e crítico-social 

parece, hoje, um pressuposto da educação de um modo geral, segundo documentos 

oficiais e perspectivas pedagógicas adotadas nesses documentos. Sobre o ensino 

de Sociologia, consideramos ter um papel relevante na construção de uma 

educação incisiva na formação para autonomia e atuação social, que provoque, 

desse modo, uma emancipação dos indivíduos. 

 
 
Sensibiliza-nos evidenciar um aprendizado que o leve a: selecionar o que é 
relevante, investigar, questionar e pesquisar; construir hipóteses, 
compreender, raciocinar logicamente; comparar, estabelecer relações, 
inferir e generalizar; adquirir confiança na própria capacidade de pensar e 
encontrar soluções. (SANTANA, apud, SUBPROJETO PIBID CIÊNCIAS 
SOCIAIS – UFRN, 2014, p.96). 

 

 Em consonância com o que é trazido como objetivo de ação do PIBID-

CS/UFRN junto ao alunado das escolas atendidas, assim também pensamos que 

deve se assentar o ensino/aprendizagem de Sociologia, almejando o 

desenvolvimento dos sujeitos para uma consciência social crítica que, 
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posteriormente, possa reverberar numa atuação junto a esse conjunto societário, 

pois,  

 
 
As Ciências Sociais como ciências em constante movimento e resultado da 
interação – harmônica ou não – dos agentes que atuam na sociedade, 
podem diante do contexto atual, tão globalizado, mundializado e, ao mesmo 
tempo, regionalizado, aguçar a consciência dos agentes sociais para que 
sejam interventores desse contexto. (SANTANA, 2014, p. 97). 

 
 
 Não atribuindo um papel de onipotência às Ciências Sociais, reafirmamos sua 

relevância no processo de construção de um exercício de questionamento, de 

imaginação sociológica, de tomada de uma consciência crítica que desconstrua uma 

visão de relações e estruturas sociais como naturais e dadas. A tarefa descomunal, 

que cabe também às outras ciências enquanto disciplina escolar torna-se incômoda 

na sociedade da informação, das relações utilitárias e das ações automatizadas. E é 

nesse cenário que estão os educandos, aqueles e aquelas que devem aprender 

uma ciência social até então desconhecida na escola média, que, aparentemente, 

não lhes serve a nada e que qualquer um pode lecionar ou falar sobre. 

 

3.4.1 Para que (aprender) Sociologia? 

 

 Aventamos erguer neste subtópico uma problematização a despeito da 

aprendizagem em Sociologia. Já trouxemos anteriormente que as dificuldades em 

lecionar e/ou aprender uma disciplina escolar não são exclusividade da ciência 

sociológica. Contudo, é a forma como acontece (ou não) a aprendizagem desta 

ciência a que nos detemos neste trabalho. Ainda enquanto bolsista de iniciação à 

docência24 e, posteriormente, nas experiências enquanto professora da rede privada 

e pública federal de ensino, os discursos construídos a respeito do fracasso escolar 

dos educandos – e nesse caso, discursos proferidos pelos docentes das mais 

diversas áreas do conhecimento – sempre inquietaram e aguçaram o desejo de 

compreender o que é ou o que se espera da aprendizagem discente e, quando ela 

não acontece ou é fragilizada, quais os contribuintes a este processo. 

                                                        
24

 Integrei o quadro de bolsistas do PIBID de Ciências Sociais da UFRN entre os anos de 2009 e 
2011, fazendo parte da primeira turma de licenciandos a experienciar este projeto no referido curso 
da federal do Rio Grande do Norte. 
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 Uma discussão incipiente, nesse sentido, já foi empreendida em trabalho 

monográfico aludido em nosso primeiro capítulo. Continuamos, entretanto, a refletir 

nessa perspectiva sobre qual a dimensão dada à aprendizagem no processo 

educativo, investigando o quão incitados a refletir sobre ela estariam os professores 

e como eles compreendem as falhas existentes no processo de 

ensino/aprendizagem em Sociologia, sob a égide das representações construídas 

sobre o que pensam ser ensinar e aprender a referida disciplina na escola média. 

Segundo Sacristán (2005) fala-se muito em melhorias no ensino, no ofício 

docente, nos currículos, questões que se voltam, ainda que implicitamente, ao 

planejamento e transmissão dos conteúdos em detrimento de outros partícipes 

dessas discussões: os alunos. Considerados como referentes implícitos, 

coadunamos com o autor sobre a ausência de protagonismo da figura dos 

estudantes em muitas discussões sobre educação, fato que remete, a nosso ver, a 

outra lacuna: a da aprendizagem.   

 

Ao acreditarmos que são menores, sua voz não nos importa e não os 
consultamos para elaborar ou reconstruir a ideia que temos sobre quem 
eles são. (...) Se eles não falam, e nós adultos fazemos isso por eles, é 
lógico que a explicação de sua experiência esteja muito intermediada pelas 
visões que temos deles. (SACRSITÁN, 2005, p.12) 

 
 

 Noutra perspectiva “o sujeito que passa a conhecer o mundo é aquele que foi 

capaz de assimilar os saberes transmitidos por outros, não havendo possibilidade de 

trocas e transformações entre os sujeitos.” (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 108), o que 

exprime uma figura de aluno atrelada as concepções tradicionais de 

ensino/aprendizagem, onde o aprendente é considerado tábula rasa a ser 

preenchida, ou um sujeito sem voz e autonomia. Sobre o sujeito-aluno, Sacristán 

(2005) nos aponta que este é uma construção social, empreendida pelos adultos, ao 

longo da história, atribuindo aos menores e jovens nessa condição uma maneira 

determinada de ser e comportar-se, consubstanciada pelo espaço escolar, a quem 

parece estar associada à própria ideia de invenção do aluno.  

Entretanto, noutra compreensão dessa invenção do alunado, Engelberg 

(2010) a entende não somente como uma produção pela instituição escolar, mas 

também “como uma invenção cotidiana assentada nas relações (de poder) 

estabelecidas pelos alunos na e com a escola.”. (p.25). Num contraponto às ideias 
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do estudioso espanhol, há nesse trabalho um entendimento do aluno associado às 

lógicas específicas do poder. Logo que emerge a categoria de aluno, a partir do final 

do século XIX, a produção da subjetividade de crianças e jovens associa-se ao 

espaço da instituição escolar que se transfigura como produtora substancial de 

alunos, contudo, esse aluno inventado não é algo acabado, é produzido 

cotidianamente e, segundo Engelberg (2010) sua invenção mantém aproximações 

com o poder que é exercido no interior da escola, posto que o educando é também 

um sujeito que estabelece relações na instituição escolar, manejando situações de 

conflito, disputa e resistência, por exemplo.  

Esse parêntese às concepções da categoria de aluno serve-nos muito mais a 

refletir como surge esta figura dentro das relações no campo da educação e que 

espaço ocupa, visto que ao pensar em aprendizagens a figura do educando nos é 

fundamental. Não podemos, todavia, concebê-lo como um sujeito sem voz, 

construído e representado pelos nossos discursos, intermediado pelas nossas 

visões, mas empreender uma compreensão do espaço que vem sendo galgada 

pelos sujeitos em situação de escolarização, que possuem voz e vez, que 

representam resistências, lutas, disputas por seus interesses, partindo de suas 

compreensões de mundo. Os jovens do Ensino Médio, que estudam a própria 

Sociologia, já na última etapa da educação básica, representam bem esse grupo de 

alunos, que por serem construções históricas, adquiriram outros anseios, lutam por 

outros objetivos, buscam seu lugar dentro da escola e nos outros espaços aos quais 

competem a sua formação.  

O jovem da escola média pública no Brasil que enfrenta conflitos em seu 

processo formativo e também que se dispõe mais prontamente a “aprender” o que 

está enrustido nas mídias sociais, em detrimento do que lhes é colocado nas 

situações escolares, longe de remeter a um tipo ideal de estudante, são o 

representativo do que se encontra nas aulas (de Sociologia) no Ensino Médio. 

Devemos aqui considerar a importância de provocar, de ascender o desejo, o 

interesse em aprender – que é condição subjetiva, mas que não surge 

espontaneamente, principalmente quando se trata de conteúdo curricular. Todavia, 

entendemos que um aluno não pode ser forçado a aprender se ele mesmo não se 

empenha no processo de aprendizagem e que esta não acontecerá caso não haja 

no educando o desejo de conhecer. Sobre esse desejo, salientamos que o deste 

jovem não deve ser pensado sob a ótica dos adultos (professores, familiares), que 
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os rodeiam, pois, a educação é um processo sócio-histórico e, portanto, mutável, o 

que faz com que os estudantes de hoje, obviamente, possuam interesses, desejos, 

dificuldades distintos dos que tinham seus pais e seus professores. Assim, os 

docentes não compreenderão os anseios de seus discentes se buscam referendar 

esse entendimento numa juventude que já não existe mais.  

Não se trata, contudo, de subordinar a aprendizagem escolar aos interesses 

dos educandos, mas de ser a instituição escolar um espaço que suscite o interesse 

em aprender que possa mediar seus objetivos e os de que precisa aprender. Essa 

dificuldade nos é apontada por Sacristán: 

 

O desafio dos educadores está em saber como torná-los interessantes, (os 
conteúdos) incitar sua aprendizagem e a ampliação contínua dos mesmos. 
A questão não é só que não sabemos fazê-lo (...) o que poderia ser sanado 
com a formação. O problema é que, quase com certeza, esse saber 
interessar os menores, que é tão necessário para cumprir a esperança que 
nos guia, não faz parte daquele saber sobre a educação (...) tampouco do 
saber didático especializado disponível. (SACRISTÁN, 2005, p. 200-201). 

 

 Algumas conjecturas já levantadas no primeiro capítulo a respeito das 

problemáticas de ensino e, portanto, aprendizagem em Sociologia, são reafirmadas 

pelo autor quando nos fala sobre a seleção de conteúdos, a incitação ao desejo de 

aprender e a formação docente como resposta a essas dificuldades. Precisamos 

deixar claro que não há, nessas discussões, a intenção de desenvolver uma fórmula 

as problemáticas mencionadas, mas sim uma inquietação em refletir sobre elas. 

Ainda colocamos que nossa questão principal não é como se ensina ou como se 

deve ensinar, como se aprende ou o que se deve aprender em Sociologia, mas, 

partindo das Representações Sociais de professores da disciplina sobre 

ensino/aprendizagem da mesma, refletir em que medida esse guia para a ação 

interfere na prática docente e, por conseguinte, na aprendizagem.  

Além disso, sinalizamos que “o fracasso da escolarização”, como coloca 

Sacristán (2005) e, sendo assim, o fracasso da aprendizagem, para além do 

interesse e do desejo que precisam ser despertados e também cultivados, 

compreende outros fatores que endossam as relações fragilizadas que muitos 

jovens têm com a escola. O próprio discurso pedagógico em determinados 

contextos, fez com que à influência das condições socioeconômicas sobre o 

desenvolvimento e sobre as respostas que os jovens dão às exigências escolares 

fossem desconsideradas na hora de refletir, por exemplo, porque as respostas 
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automatizadas e o celular são mais interessantes que a reflexão e crítica sociais. A 

representação social de um único “culpado”, no caso o discente, por todo um 

complexo de fatores que envolve o baixo rendimento escolar, é naturalizada durante 

muito tempo. Nesse sentido, houve (ou há) uma tendência em atribuir as diferenças 

no desempenho escolar a características pessoais, segundo Sacristán (2005) – um 

traço da antiga crença na genialidade ou na ideia de talento, segundo Adorno 

(1995), provavelmente, eximindo o ambiente educacional e outros aspectos que 

contribuem as dificuldades de aprendizagem. 

Dito isto iniciemos nossa incursão pela aprendizagem em Sociologia, mais 

estritamente e para tal, retomemos um dos cernes de nossa questão: Para quê 

Sociologia? Ou porque aprendê-la? Nossas reflexões, nesse sentido, colocam-se 

entre o que efetivamente vem acontecendo no ensino de Sociologia e o que 

pensamos que poderia contribuir a uma melhora no processo educativo da 

disciplina. Estamos, portanto, entre a empiria e o devir ser dessa disciplina na 

educação básica. Assim como em outras disciplinas, na Sociologia também a 

ausência de discussões e reflexões sobre a figura do aluno, aliada a outros fatores – 

intermitência curricular da disciplina, déficit na formação docente, seleção de 

conteúdos/conteúdos mínimos, condições objetivas de trabalho – constituem, 

segundo Oliveira e Costa (2013), questões didático-metodológicas que merecem 

atenção por sua relevância ao desenvolvimento da disciplina no Ensino Médio e, 

portanto, para a sua aprendizagem. Esse Ensino Médio, etapa final da educação 

básica, segundo a LDB/96, tem como um de seus objetivos o prosseguimento nos 

estudos, a continuidade do aprendizado, mas será provavelmente para boa parte 

desses estudantes “seu último encontro com a cultura letrada” Guimarães (2014, p. 

29), o que revela além de uma contradição uma perda de tempo, para muitos 

destes. Nesta etapa delicada e preciosa que deve pensar os saberes e 

conhecimentos para além da escola é que, geralmente, os estudantes encontram-se 

com a Sociologia. 

 E quem são esses jovens ao encontrar-se com essa disciplina? Se não os 

conhecemos, como é possível pensar os objetivos de aprendizagem da Sociologia? 

Assim como a presente contradição no documento que oficializa os objetivos para a 

última etapa da educação básica – que além do prosseguimento aos estudos, prevê 

a formação para a atuação no mundo do trabalho – o jovem estudante da escola 

média também traz consigo um conflito importante, a saber: 
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O jovem do ensino médio da escola pública se caracteriza pela contradição 
de um movimento que determina sua vida de estudante e se desenvolve 
entre o interior do espaço escolar e a exterioridade do mundo adulto fora da 
escola, que, oficialmente o aguarda. São esses diferentes mundos, o da 
escola e o da vida adulta, que se erguem e se unificam ante um conjunto de 
expectativas que marcam a passagem desse jovem pela educação básica, 
que o professor deve colocar sobre a mesa na hora de decidir o programa 
de Sociologia. (GUIMARÃES, 2014, p. 27). 

 
 
 E ainda, 
 

 
Professores percebem que se encontram no Ensino Médio  uma maioria 
de jovens estudantes que não possuem disposições ao estudo, e a 
curiosidade é deixada de lado em detrimento de outras formas acabadas de 
informação. (OLIVEIRA e COSTA, 2013, p.109). 

 
 

A mediação desses conflitos revela o desafio, não somente de decidir o 

programa de Sociologia, de saber mediar esse conteúdo ou de torná-lo palatável aos 

discentes, mas, sobretudo de pensar a partir desse contexto se há uma contribuição 

à visão de mundo desse discente, a percepção deste como sujeito de conhecimento, 

relevante na sociedade em que vive. Os conflitos supracitados, bem como a 

diversidade de sujeitos e expectativas deve ser objeto de embasamento à 

construção de uma Sociologia viva que deve se reafirmar como ciência e como 

disciplina escolar, diante daqueles que a consideram da ordem do supérfluo.  

Nesse processo, novamente, a figura do docente e também a compreensão 

de seu papel são essenciais. A formação do sociólogo que leciona não pode ser 

“compreendida como apenas um acréscimo ou treinamento pedagógico.”. 

(MORAES, 2014, p.36), mas deve, essa formação, levar o professor de Sociologia a 

compreender-se também como um cientista, que assim como preconizam Bourdieu, 

Chamboredon e Passeron (2010) no Ofício de Sociólogo deve buscar sempre uma 

atitude científica, rompendo com o senso comum e tradições, esquadrinhando 

procedimentos metodológicos que o levem a questionar constantemente o lugar de 

sua prática.  

É nesse processo de questionar-se, de arguir a própria postura que a 

preocupação com a aprendizagem torna-se um fator emergente. Pensar o processo 

educativo é discutir o ensino, é ser um educador e também investigador do espaço 
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escolar Tomazi (2008), mas é ainda, preocupar-se com a aprendizagem e, nesse 

contexto, conhecer aqueles a quem devemos educar. Assim, vejamos: 

 

O investimento na aprendizagem, na formação cognitiva, humana e 
profissional do educando, não se encerra no quesito “nota da prova”, mas 
na busca eficaz do sentido do conhecimento adquirido para a vida do aluno. 
(...) Por isso, aprender é mais do que o acesso a um conjunto de conteúdos, 
requer envolvimento – dos sentidos e significações – com as matérias, os 
colegas, o entorno social e consigo mesmo no processo de construção do 
conhecimento. Requer motivação para a criatividade e para a ousadia. 
(RIBEIRO e ERAS, 2013 p.123-124) 

 

  
De acordo com as autoras, podemos inferir, ou talvez reiterar, que a produção 

de conhecimento que se distancie de sentidos para o jovem educando ou que não 

encontre respaldo em sua realidade e vivências contribui ao fracasso da 

escolarização, potencializando a ideia de uma escola irrelevante ou opressora. 

Assim, também a Sociologia deve apostar em temas, conteúdos e conceitos que 

realizem essa conexão com o contexto social, possibilitando ao discente notar-se 

como agente social, fazendo com que os questionamentos sobre o que é Sociologia 

e qual a sua utilidade sejam minimamente sanados.  

A categoria do saber docente mostra-se, portanto, crucial, pois procura 

compreender toda esta complexidade que envolve a docência, assim como a 

construção dos saberes necessários ao exercício da profissão, que envolvem a 

direção do processo educativo. Há uma série de trabalhos que exploram a crise na 

docência e a culpa atribuída a muitos professores pelas problemáticas enfrentadas 

na educação, principalmente no que se refere à aprendizagem. Segundo Oliveira e 

Costa (2013) há contemporaneamente um elemento essencial nos debates a 

respeito da identidade docente: “as zonas indeterminadas da prática se encontram 

no cerne do exercício profissional docente”. (p. 112). Ou seja, a imprevisibilidade, 

bem como as diversidades supracitadas – de classes sociais, culturas, expectativas 

– compõem o cotidiano da prática professoral, sempre revestida de situações 

singulares, com soluções igualmente únicas. Rememoramos que a construção 

desse saber e identidade docente são acompanhados também do percurso 

formativo desses professores que envolve, conforme apresentamos no primeiro 

capítulo, entre outras lacunas, o desprestígio do magistério e modelo formativo que 

apresenta descontinuidade entre a formação científica e a prática pedagógica. 
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Subjacente ao grupo majoritário, os professores que lecionam Sociologia são um 

grupo minuto que enfrenta ainda suas crises particulares. 

 Assim como a formação de saberes docentes, que envolve a própria 

formação de professores, a constituição do currículo, ou seja, a seleção de 

conteúdos da educação é outro elemento crucial na aprendizagem de Sociologia. A 

formação desse currículo e seleção de conteúdos é também um ato político, 

intrinsecamente relacionado às perspectivas que se tem sobre a educação que 

acontece no ambiente escolar. Nesse contexto, segundo Anastasiou (2013, p. 69), o 

objeto do trabalho docente: 

 

Não se trata apenas de um conteúdo, mas de um processo que envolve um 
conjunto de pessoas na construção de saberes, seja por adoção, seja por 
contradição. (...) todo conteúdo possui em sua lógica interna uma forma que 
lhe é própria e que precisa ser captada e apropriada para sua efetiva 
compreensão.  

 

Nesse processo ao enfatizarmos alguns conteúdos em detrimento de outros 

há, ou deve haver, a mediação didática ou didatização da Sociologia, que segundo 

Oliveira e Costa (2013, p. 110) 

 

É a reflexão que viabilize a operacionalização do conjunto de 
conhecimentos adquiridos na formação acadêmica em Ciências Sociais 
para um público sem uma vivência nessa área e que possui expectativas 
diversas em relação ao conteúdo científico em Sociologia. Há consenso de 
que a Sociologia que aprendemos na graduação deve passar por um 
processo de didatização. 

 

 Seja para a didatização ou mesmo para o salto epistemológico se existem 

lacunas na formação dos docentes esse processo de traduzir o conhecimento 

científico em conhecimento ensinável, assim como a aprendizagem, fica fragilizado. 

É preciso compreender que há uma diferença entre a Sociologia enquanto 

conhecimento científico e a Sociologia enquanto conhecimento escolar, esta 

diferença pode-se dizer que é semelhante a que existe entre exposição teórica e 

exposição didática: 

 

A primeira deve levar em consideração o estado do conhecimento; a 
segunda o estado de quem conhece, os estados de quem aprende e de 
quem ensina, sua posição respectiva com relação ao saber e a forma 
institucionalizada da relação que existe entre um e outro, em tal ou qual 
contexto social. Assim, a perspectiva de constituição de um saber escolar 
tem por base a compreensão de que a educação escolar não se limita a 
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fazer uma seleção de conteúdos, mas tem por função tornar os saberes 
selecionados efetivamente transmissíveis e assimiláveis. (OLIVEIRA; 
COSTA,  2013, p.113 apud FORQUIM, 1992). 

 

Para além de selecionar o que os discentes devem aprender é crucial nos 

preocuparmos em como eles compreenderão e que sentido darão aquilo que é 

exposto em aula. Nesse ínterim, coadunando com Oliveira e Costa (2013), 

acoplamos a necessidade de um planejamento que reforce a importância do 

conhecimento do contexto escolar, das diversas situações em que se dá o ensino de 

Sociologia, da fluidez em que se dão as relações entre os sujeitos em sala de aula, 

da linguagem compartilhada no ambiente escolar, a fim de pensar uma disciplina 

escolar que cumpra o papel de discutir cientificamente as questões sociais, bem 

como de fazer uso desse  conhecimento científico para construir o conhecimento 

escolar significativo. 

Se pensarmos na perspectiva de aprendizagem requerida neste estudo, 

encontramos respaldo para reafirmar a relevância dos conhecimentos prévios e das 

interações sociais como ferramentas imprescindíveis ao desenvolvimento cognitivo. 

A perspectiva vygotskyana elucida justamente que pensamento e linguagem, 

processos que considera superiores tem origem no desenvolvimento dos processos 

sociais. Desse modo, o desenvolvimento cognitivo seria a conversão daquilo que se 

desenvolve socialmente em funções mentais. Essa conversão é mediada por 

instrumentos e signos, que por sua vez, tem seus sentidos construídos social e 

historicamente e consensualmente compartilhados no conjunto societário. 

Relembramos ainda outra perspectiva, igualmente interessante, por considerar a 

aprendizagem um processo que parte de informações já existentes na estrutura 

cognitiva para a aquisição de novos conhecimentos: a aprendizagem significativa. 

Num processo de internalização dos significados desses signos, que 

envolvem, pois, os conhecimentos pré-existentes dos educandos há um aspecto 

fundamental: a transposição didática. Esta, por sua vez, envolve metodologias ou 

como denomina Anastasiou (2013) “estratégias de ensinagem”. Embora já tenhamos 

referendado por meio da didatização ou do salto epistemológico a necessidade 

dessa mediação de conteúdos, acrescentamos que na aprendizagem significativa as 

diversas possibilidades de ensinagem refletem um esforço para tornar o processo 

educativo expressivo.  
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Ora, a Sociologia, por exemplo, tem seu sistema de signos e transformar o 

sentido lógico desses materiais em algo significativo (aprendizagem significativa) é 

semelhante a internalizar os significados construídos e aceitos para esses 

instrumentos e signos no contexto da Sociologia (aprendizagem sócio-histórica). 

Ousamos, nesse sentido, relacionar as duas perspectivas de aprendizagem por 

entendê-las como aportes a construção de nossa ideia de formar, por intermédio da 

escolarização, um aluno autônomo, agente social, crítico dos contextos sociais e 

para este curso, compreendê-lo como sujeito sócio-histórico, partindo daquilo que 

ele conhece para conceber um saber escolar, de fato, significativo. Para Anastasiou 

(2013, p. 69): 

 

O docente deve propor ações que desafiem ou possibilitem o 
desenvolvimento das operações mentais. Para isso, organizam-se os 
processos de apreensão de tal maneira que as operações de pensamento 
sejam despertadas, exercitadas, construídas e flexibilizadas pelas 
necessárias rupturas, por meio da mobilização, da construção e das 
sínteses, devendo estas ser vistas e revistas, possibilitando ao estudante 
sensações ou estados de espírito carregados de vivência pessoal e de 
renovação. 

 

Nesse sentido, e ainda sobre o planejamento, endossando nossas 

compreensões de que este deve considerar os diversos contextos em que se insere 

o estudante de Ensino Médio, mas, que é também um instrumento importante para o 

contato do educando com o conhecimento sistematizado, encontramo-nos com a 

ideia de Letramento sociológico (OLIVEIRA; COSTA, 2013). Uma acepção que não 

somente abarca a preocupação com a aprendizagem, bem como traduz a tarefa do 

professor de Sociologia em construir o que os autores chamam de didática de 

aprendizagem significativa, assemelhando-se a transição entre a vivência pessoal e 

a renovação, aludidas anteriormente por Anastasiou (2013) e aproximando-se em 

sentido a aprendizagem significativa e, podemos dizer a sócio-histórica também. 

Sobre o Letramento sociológico, vejamos: 

 

Nesse nível de ensino significa possibilitar aos estudantes novas leituras da 
realidade social, novos olhares sobre o mundo, novos sentidos sobre o seu 
cotidiano. O Letramento sociológico não significa simplesmente a ênfase do 
aspecto material da linguagem sociológica, mas na constituição de sentidos 
e das dimensões argumentativas desta linguagem. (...) ler o mundo 
sociologicamente é pronunciar este mundo, sistematizá-lo em outro nível o 
que ele já tem de conhecimento, para, ao final, conhecer a si mesmo no 
mundo que o cerca. (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 115) 
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É preciso considerar ainda que mesmo antes de encontrar com a Sociologia, 

o percurso de leituras sociológicas já fora iniciado por outras disciplinas escolares e 

nas experiências formativas que atravessam a vida, para além da escola. Contudo, 

há no Ensino Médio uma imersão na Sociologia sistematizada, mediada pelas 

leituras e escritas, ou seja, um contato sistemático com um conhecimento que 

possui um rigor científico. Todavia, os conteúdos sociológicos precisam trazer 

sentido ao mundo e, para isso, fazer sentido para o educando, ou não terá valor 

algum. Para isto, a seleção de conteúdos não pode deslocar-se do contexto social 

dos aprendentes, pois, eles aprenderão uma parte específica do campo da 

Sociologia, mas esta pequena parte deve fazer sentido em suas realidades sociais. 

(OLIVEIRA; COSTA, 2013). 

Seguindo esta imersão na Sociologia sistematizada precisamos avaliar em 

que medida nossos educandos conseguem mobilizar o que foi aprendido para 

refletir, questionar, pensar possibilidades de ação diante de situações problema. 

Assim como a seleção de conteúdos, essa avaliação buscará um afinamento com 

um projeto pedagógico, com aquilo que é esperado que o aluno consiga realizar. Os 

projetos pedagógicos variam bastante, de acordo com as instituições de ensino e 

perspectivas pedagógicas adotadas por estas. Como esperamos que os estudantes 

repensem sua realidade, desnaturalizem verdades construídas há muito tempo e 

revejam as relações sociais os modelos avaliativos que exigem a mera explicação 

ou definição conceitual não são suficientes, mas sim a formulação de situações, de 

problemáticas que exijam a mobilização do que foi aprendido para responder aos 

conflitos encontrados.  

Pautados por suas formações que, por conseguinte, respaldam sua prática, 

as escolhas de conteúdos, metodologias, as formas de avaliar a aprendizagem, os 

professores de Sociologia concebem aquilo que é, para eles, ensinar e aprender 

esta disciplina. Longe de ser uma questão tão simplista, como aqui apresentamos, o 

modo como relacionam-se com os objetos de ensino e aprendizagem da sua 

disciplina é o que problematizamos nesse estudo. Essa relação foi pensada à luz da 

Teoria das Representações Sociais, como mencionamos rápida e superficialmente 

ao longo do texto, posto que optamos por discutir essa teoria e seus usos em nosso 

trabalho no capítulo que segue. Sobre as representações, teorizadas por Serge 

Moscovici, segundo o próprio autor: 
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São prescritivas, isto é, elas se impõem sobre nós como uma força 
irresistível. Essa força é uma combinação de uma estrutura que está 
presente antes mesmo que nós começamos a pensar e de uma tradição 
que decreta o que deve ser pensado. (MOSCOVICI, 2013, p.36) 

 

 Pensadas como verdadeiras teorias do senso comum, as representações 

sociais possuem uma finalidade prática e são usadas para construir uma realidade 

comum, sendo responsáveis por comportamentos e atitudes dos indivíduos da 

coletividade, desvelando a sociedade como é compreendida pelos seus agentes. 

Destarte, no contexto a que nos propomos problematizar, inquietou-nos as relações 

entre formação docente/ensino/aprendizagem/representação social. Haveria, na 

Sociologia, uma representação de seus professores sobre o ensino/aprendizagem 

dessa disciplina? Se estamos falando de algo que emerge de tradições, de 

estruturas determinantes, seria possível já haver no seio dos docentes dessa jovem 

disciplina escolar representações compartilhadas, que consubstanciam as práticas 

desses professores?  

Apesar de ser uma forma de conhecimento que é construído individualmente, 

é somente na interação com o outro que essas representações podem, de fato, 

concretizar-se, posto que ao apartarem-se da totalidade social essas representações 

perdem seu sentido, pois, “O sentido atribuído a um dado objeto e o próprio 

processo de atribuição são construções psicossocias que integram a história pessoal 

de cada indivíduo como resultado de suas interações grupais.” (MESQUITA; 

ALMEIDA, 2009, p. 53). Nesse sentido, a incursão de Moscovici no desenvolvimento 

dos estudos sobre representações sociais refletem, de certo modo, uma ruptura com 

a Psicologia cognitivista, que tinha como ênfase o aspecto individual, além de um 

distanciamento dos determinismos econômico-sociais da própria Sociologia. Assim, 

a construção de representações se dá pelos indivíduos, dotadas de um sistema de 

referência que permite, ao professor de Sociologia, por exemplo, interpretar e dar 

sentido a sua prática em sala de aula. Partimos dessa compreensão, ou seja, de 

identificar se há uma representação sobre ensino e aprendizagem de Sociologia por 

um grupo de docentes da escola média pública potiguar e, havendo esta, em que 

medida ela transfigura-se como guia para a prática desses professores. 

Consideramos, como continuamente afirmamos nesse trabalho, a estrita 

relação entre formação docente e ensino/aprendizagem de Sociologia, transposta 
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nas ideias de saberes construídos pelos docentes, na seleção e forma de trabalhar 

os conteúdos sociológicos em sala de aula e na avaliação da aprendizagem 

discente. Certos dessa relação, cabe-nos investigar se no contexto 

norteriograndense por nós delimitado, há uma representação social partilhada no 

grupo desses professores, posto que a luta por uma consolidação do espaço da 

Sociologia nas escolas, apesar de alguns avanços, ainda não se consolidou. 

Epistemologicamente falando, o conhecimento sociológico ainda é menosprezado 

por professores de outras cátedras, pelos estudantes, considerado da ordem do 

supérfluo ou de objetos de estudo genéricos e pouco definidos, “Ainda não existe 

uma comunidade acadêmica, no sentido de sujeitos coletivos, que combata 

teoricamente o preconceito acadêmico em relação ao ensino de Sociologia na 

educação básica” (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p.119). E ainda: 

 
 
A aversão de alguns cientistas sociais à obrigatoriedade do ensino de 
Sociologia quiçá possa ser creditado a uma forte reação defensiva daqueles 
que veem na docência exercida pelo cientista social na educação básica um 
desvirtuamento de suas atribuições enquanto profissional. (OLIVEIRA, 
2015, p.38). 
 
 

  A construção identitária da disciplina e do próprio professor de Sociologia da 

educação básica decorre, sobretudo, de uma conquista de espaço e 

reconhecimento. As adversidades que permeiam o campo do ensino sociológico, 

perpassando principalmente a formação de seus docentes, nos fizeram indagar e 

problematizar a possibilidade de existência de vínculos sociais compartilhados por 

um grupo com elementos que pudessem resultar no apontamento de uma 

representação sobre o ensino e a aprendizagem em Sociologia. A seguir, 

apresentaremos com minúcias o aporte teórico-metodológico dessa pesquisa, 

demonstrando em que medida a Teoria das Representações Sociais, bem como a 

análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin (2014), auxiliaram nossa incursão 

sobre o estudo das representações de professores de Sociologia da rede pública 

estadual de Natal. 
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4. TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: UMA CATEGORIA DE 

ANÁLISE 

 

 O modo como nos relacionamos com o mundo a nossa volta, os ajustes que 

precisamos fazer devido este relacionamento, nosso comportamento, a maneira 

como identificamos e resolvemos os entraves que se apresentam a nós fazem surgir 

a necessidade de criação das representações sociais (JODELET, 2001). Ou seja, a 

maneira como os indivíduos pensam e sobre o que pensam e como classificam ou 

alocam determinados nomes e categorias constituem as bases para o assentamento 

de representações e evidenciam a sua importância na compreensão de 

determinados fenômenos do mundo social. 

 O psicólogo social Serge Moscovici lança, em 1961 – fruto de sua tese de 

doutoramento, revisitada em 1976, as ideias que, no geral, são fundadoras da Teoria 

das Representações (TRS), hoje em franca expansão devido sua amplitude analítica 

que embasa discussões nas mais diversas áreas do conhecimento, tomando os 

sujeitos envolvidos em variados contextos e determinadas relações sociais como 

objetos de estudo. Todavia, até chegar ao patamar conhecido hodiernamente, a 

referida teoria contou com algumas noções que, fundamentalmente, fizeram com 

que Moscovici chegasse a sua obra prima. Sociologicamente falando, Émile 

Durkheim é o autor que primeiro exprime a gênese do que viria a ser a ideia de 

Representações Sociais, por meio do seu conceito de representações coletivas: 

 
Se é comum a todos é porque é obra da comunidade. Já que não traz a 
marca de nenhuma inteligência particular, é porque é elaborado por uma 
inteligência única, onde todas as outras se reúnem e vêm, de certa forma, 
alimentar-se. Se ele tem mais estabilidade que as sensações ou imagens é 
porque as representações coletivas são mais estáveis que as individuais, 
pois, enquanto o indivíduo é sensível até mesmo a pequenas mudanças 
que se produzem em seu meio interno ou externo, só eventos 
suficientemente graves conseguem afetar o equilíbrio mental da sociedade. 
(DURKHEIM, apud MOSCOVICI, 2001, p. 48) 

  

 Compreendida como fato social, coisa dada, a noção de representações 

coletivas reflete, certamente, a soberania social que marca as teorizações 

durkheimianas, além de um indivíduo que se encontra subordinado a este coletivo, 

que por sua vez é devidamente ordenado e consensual devido aos próprios fatos 

sociais. Assim, em relação ao pensamento e comportamento individuais, que 

Durkheim considera pouco estáveis e sensíveis, as representações coletivas 
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refletem: autonomia, exterioridade e coercitividade. (SÁ, 1993). Ainda segundo este 

autor, a extensão explicativa do conceito de representações coletivas é proporcional 

ao apoio empírico que seu teorizador teve, nos estudos sobre religião, à sua época. 

(SÁ, 1993). Dada à realidade plástica e dinâmica que se coloca 

contemporaneamente, Moscovici (2013) explicita que: 

 

Se, no sentido clássico, as representações coletivas se constituem em um 
instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de ideias e 
crenças (ciência, mito, religião, etc.), para nós são fenômenos que 
necessitam ser descritos e explicados. São fenômenos específicos que 
estão relacionados com um modo particular de compreender e de se 
comunicar – um modo que cria tanto a realidade como o senso comum. 
(MOSCOVICI, 2013, p.49) 

 

 Desse modo, Moscovici encerra que para além dessa abrangência que 

envolve crenças e conhecimentos e do caráter estático das representações 

coletivas, as representações sociais respondem a uma nova ordem de fenômenos, 

que como já fora mencionado, afasta-se de compreensões psicologistas da escola 

americana ou sociologistas como as enunciadas por Émile Durkheim. É nessa linha 

tênue, entre o psicológico e o social que se localizam as representações sociais. 

Nesse sentido, Celso Sá (1993, p.24) ao citar Denise Jodelet (1984, p.36, grifos da 

autora), aponta para os riscos que comportam a tarefa de localizar essas 

representações como objetos do conhecimento psicossociológico: 

 

O fato de que se trate de uma forma de conhecimento acarreta o risco de 
reduzi-la a um evento intra-individual, onde o social intervém apenas 
secundariamente; o fato de se tratar de uma forma de pensamento social 
acarreta o risco de diluí-la nos fenômenos culturais ou ideológicos. 

 
  

 Nesse percurso conceitual a sensibilidade ao situar, como representações 

sociais, o conhecimento partilhado por um grupo torna-se indispensável. O 

fenômeno das representações sociais, pois, além de localizar-se nesta encruzilhada, 

trazida por Jodelet (1984), carrega ainda uma tangibilidade colocada por Moscovici 

(2013), como um aspecto que é próprio do fenômeno e não do conceito. De outra 

forma, o fenômeno representacional é psicossociológico e, portanto, a sua 

compreensão gravita entre os campos sociológico e psicológico do conhecimento. 

Já a não exatidão na conceituação da representação social, junto a outros fatores, 
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tornou-se um emblema à teoria moscoviciana, que foi objeto de diversas críticas e 

resistência acadêmico-científica. Assim, segundo Oliveira (2015): 

 

É necessário ressaltar que representações sociais podem designar 
concomitantemente a teoria e os objetos estudados, o fenômeno e o 
conceito. Por essa condição interseccional e ambígua, a noção de 
representação social se apresenta fugídia e de difícil conceituação e essa 
encruzilhada onde se situa o conceito de representação social marcará a 
grande dificuldade da compreensão epistemológica do termo, bem como a 
resistência à grande teoria que é agravada quando esta se ocupa de 
saberes produzidos no âmbito do senso comum. (OLIVEIRA, 2015, p. 47, 
grifos da autora). 
 
 

A dificuldade de compreensão epistemológica e sua essência localizada no 

senso comum fizeram da TRS um campo ignorado nos primeiros dez anos pós-

inauguração, mas que contemporaneamente tem um cenário modificado, de 

expansão em pesquisas empíricas que envolvem os mais diversos objetos de 

representação, abordagens metodológicas variadas, o que segundo Jodelet (2001) 

leva a construção de campos independentes, mas que contribuem com trabalhos 

coerentes que fortalecem a efetivação da TRS. Assim, a mesma autora enxerga 

nessa conceituação ou no que ela chama de “modelo unitário” certo reducionismo 

desta ciência psicológica e social do conhecimento, pois, “Ao contrário do paradigma 

informático, que recobre todo o esforço científico sob a capa de uma mesma forma, 

o modelo das representações sociais impulsiona a diversidade e a invenção, traz o 

desafio da complexidade.” (JODELET, 2001, p. 41).  

Esse fenômeno da ordem do psicossociológico, que são as representações 

sociais calcadas no senso comum, ganha protagonismo enquanto objeto de estudo, 

pois, é também crucial na vida social, embasando a compreensão e mesmo a 

construção da realidade para os grupos sociais que as partilham. Sobre esta 

realidade, construto do social, numa perspectiva semelhante e sociológica segundo 

Berger e Luckman (2004), a realidade não é posta como algo dogmático ou 

absoluto, sendo construída socialmente e, portanto, as diversas formas de conhecer 

o mundo podem interferir na sedimentação do real.  

Desse modo, os horizontes sociológicos no que se refere ao que é 

conhecimento válido e como este interfere na realidade social, são ampliados. A vida 

cotidiana, uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de 

sentido para eles, na medida em que constitui um mundo coerente, deve passar a 
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ser objeto dos sociólogos, bem como o conhecimento que dirige a conduta na vida 

diária. (BERGER; LUCKMANN, 2004). 

 Essa vida cotidiana, que segundo os autores supracitados, origina-se no 

pensamento e na ação dos homens comuns é também para Moscovici (2013) 

produto de sujeitos que pensam por si próprios, pois, segundo o autor estes sujeitos: 

 

Produzem e comunicam incessantemente suas próprias e específicas 
representações e soluções às questões que eles mesmos colocam. Nas 
ruas, bares, escritórios (...) as pessoas analisam, comentam, formulam 
“filosofias” espontâneas, não oficiais, que tem um impacto decisivo em suas 
relações sociais, em suas escolhas (...). Os acontecimentos, as ciências e 
as ideologias apenas lhes fornecem o “alimento para o pensamento”. 
(MOSCOVICI, 2013, p.45) 

  

 Assim, em consonância com uma perspectiva psicossociológica de análise, a 

qual se encontra atrelada a Teoria das Representações Sociais, encaminhamos 

nossa discussão a respeito do cotidiano professoral, de como seu pensamento é 

alimentado e como os sujeitos professores formulam ou teorizam a despeito do 

ensino e aprendizagem em Sociologia, ou seja, se existe uma forma de 

conhecimento, elaborada e partilhada por essa coletividade, com um objetivo 

prático, que contribua para a construção de uma realidade comum a este grupo 

social. (JODELET, 2001). Parafraseando aquela que é, consensualmente, a 

definição de representação social mais compartilhada nos estudos da TRS, 

sintetizamos as discussões que serão percorridas no encalço de conhecer essa 

representação e de relacionar a esta à formação docente como um elemento que 

contribui para a emergência dessas “filosofias espontâneas” que impactam a prática 

docente. 

 

4.1 O campo, o objeto e os sujeitos: construindo o cenário de 

investigação 

 

 Hodiernamente o uso da Teoria das Representações Sociais por diversas 

disciplinas esboça o franco alcance e expansão deste postulado enquanto categoria 

de análise. Nas ciências humanas, pois, este crescimento é ainda mais verificável 

posto que por situar-se entre o psicológico e o social a Sociologia, a Antropologia e a 

História, por exemplo, buscam relacionar o fenômeno das representações sociais 

com os sistemas simbólicos e com a ideologia. Jodelet (2001) aponta que, nesse 
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sentido, o campo de pesquisa em torno das representações sociais apresenta três 

características que contribuem à sua expansão, a saber: a vitalidade, a 

transversalidade e a complexidade. Segundo a autora, o campo é vivo, pois autoriza 

diversas compreensões e interpretações da noção e das discussões a despeito das 

representações, que são também fontes de seus avanços teóricos; mantêm um 

estatuto de transversalidade, pois há esta possibilidade de múltiplas relações com as 

disciplinas próximas, que inclusive conferem as representações sua origem 

psicossociológica e, por fim, aponta certa complexidade em sua definição e 

tratamento, justamente devidos a sua característica psicossociológica que implica a 

relação com processos de ordem psíquica e social, bem como um sistema teórico 

que atenda a complexidade dessas relações. (JODELET, 2001, p. 25-26). 

 Nesse campo vivo, complexo e transversal encontramos inúmeros estudos 

que fazem uso da TRS no campo educacional e que são, hoje, incomensuráveis, 

assim como os objetos de representação que têm sido investigados nessa área. Há 

nas representações uma possibilidade teórico-metodológica de explicar como o 

processo educativo é influenciado por fatores tanto da ordem do psicológico, quanto 

do sociológico. Na vanguarda dos estudos que relacionam educação e 

representações sociais, a nível internacional, coadunamos com Gilly (2001) quando 

nos afirma que: 

 

A área educacional aparece como campo privilegiado para se observar 
como as representações sociais se constroem, evoluem e se transformam 
no interior de grupos sociais, e para elucidar o papel dessas construções 
nas relações desses grupos com o objeto de sua representação social. 
(GILLY, 2001, p. 322). 

 

 No que tange, especificamente, ao nosso objeto de estudo, o campo e, por 

conseguinte, as discussões em torno do ensino de Sociologia têm crescido 

consideravelmente nos níveis de pós-graduação. Segundo Meucci (2015), na 

constituição da sociologia brasileira houve uma emergência nas discussões mais 

relacionadas à questão racial, próprias de nossa história, o que teria ocasionado em 

certo grau um distanciamento dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais 

das pesquisas mais relacionadas à educação. A autora menciona, inclusive, que há 

uma expansão no campo da Sociologia da Educação intermediada pela Sociologia 

Escolar.  
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A própria sociologia no ensino médio nos aproxima da escola. Tem uma 
orientanda (...) ela está fazendo a seleção para o ingresso no doutorado e 
ela disse assim: ‘agora eu quero discutir a escola porque eu vejo que os 
problemas que a gente vê como singularidade da sociologia são problemas 
de toda a estrutura escolar.’. Então ela está se constituindo uma socióloga 
da educação, tema que ocupou de inicio através da sociologia escolar. (...) 
Eu acho que está acontecendo uma “sociologização” de certos conteúdos 
escolares, e a gente está chegando à escola de maneiras muito diferentes. 
Há também políticas públicas muito voltadas à ação escolar, são políticas 
muito afinadas à perspectiva da sociologia. (MEUCCI, 2015, p. 215). 

 

 Assim, em tese, a obrigatoriedade advinda no ano de 2008 e a consequente 

inserção dos sociólogos na educação básica fazem com que haja uma expansão do 

alcance da Sociologia e que as diversas questões que envolvem essa chegada – 

mais efetiva, mas não menos conturbada – no espaço escolar tornem-se objetos de 

pesquisa, que fazem emergir e sedimentar-se discussões sobre educação também 

dentro dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais. Esse crescimento 

reflete-se em números, como mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 3. Quantitativo de teses e dissertações por período e projeção para 2011/2015 

1993-1999 05 

2000-2005 10 

2006-2010 21 

2011-2015 40? 

Fonte: VIEIRA; CUNHA (2014, p. 158). 

 

 No livro organizado por Vieira e Cunha (2014) o levantamento que resultou no 

quadro-resumo acima, sobre trabalhos de pós-graduação que trazem como temática 

o ensino de Sociologia, foi feito a nível nacional, por intermédio do trabalho de Silva 

(2005), que compreendia originalmente o período de 1993-2004, sendo atualizado 

por Mário Bispo dos Santos e Julia Polesa Maçaira, no que se refere ao período de 

2005-2012. Notadamente, como anteriormente supomos, o campo de estudos ganha 

maior amplitude no período que compreende a reinserção e obrigatoriedade da 

Sociologia na escola média. Contudo, dos 41 trabalhos apresentados no período de 

1993 a 201225, apenas 15 foram desenvolvidos em programas de pós-graduação em 

Ciências Sociais ou Sociologia, enquanto 24 aconteceram em programas de pós-

                                                        
25

 Tabela completa com os trabalhos disponível em: VIEIRA, José Glebson; CUNHA, Lidiane Alves 
(Orgs.). Desafios e perspectivas do ensino e da formação de professores de Sociologia para o Ensino 
Médio. Mossoró: UERN, 2014. (p. 152-157). 
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graduação em Educação e 01 no mestrado de Letras. Em nível regional, fizemos 

uma incipiente pesquisa nas teses e dissertações produzidas no Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da UFRN e notamos ainda uma presença 

tímida dessa temática nos trabalhos desenvolvidos. Embora registremos um 

aumento dessa produção no período pós-obrigatoriedade, consideramos um campo 

ainda elementar, se equacionarmos uma produção de apenas 04 dissertações entre 

os anos de 1999 a 2016, conforme ilustrado na tabela a seguir: 

 
Tabela 4. Dissertações sobre ensino de Sociologia - PPGCS/UFRN 

TÍTULO AUTOR LOCAL ANO ORIENTADOR 

Sociologia e 
cidadania: a 
sociologia no 
ensino médio 

SOUZA, 
Luciano 

Dissertação de 
Mestrado/ PPGCS-
UFRN 

1999 Ilza Araújo 
Leão de 
Andrade 

Diálogos com 
o homem 
imaginário: 
pensando o 
uso de 
imagens no 
ensino de 
sociologia 

SENNA, 
Alecrides J. R. 
C. B. 

Dissertação de 
Mestrado/PPGCS-
UFRN 

2012 Ana Laudelina 
Ferreira 
Gomes 

Canções no 
ensino de 
sociologia: 
reflexões e 
aplicação 

SALES, 
Rodrigo Viana 

Dissertação de 
Mestrado/ PPGCS-
UFRN 

2013 Ana Laudelina 
Ferreira 
Gomes 

Sociologia e 
cinema: o uso 
do audiovisual 
na 
aprendizagem 
de sociologia 
no ensino 
médio 

RACHETTI, 
Luiz G. F. 

Dissertação de 
Mestrado/ PPGCS-
UFRN 

2016 Gilmar Santana 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Assinalamos ainda que a Universidade do Estado do Rio Grande (UERN) 

possui também um Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas – 

PPGCISH, recém-fundado, mas que não indica nos registros consultados26 

nenhuma dissertação que verse sobre ensino de Sociologia ou temática correlata. 

Inferimos, portanto, que este campo de pesquisa ainda não parece tão legitimado no 

estado do Rio Grande do Norte, essencialmente no que se refere aos programas em 

                                                        
26

 http://propeg.uern.br/ppgcish/default.asp?item=ppgcish-disserta%E7%F5es  

http://propeg.uern.br/ppgcish/default.asp?item=ppgcish-disserta%E7%F5es
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Ciências Sociais. No caso do PPGCS/UFRN, contamos com quatro linhas de 

pesquisa27, com no mínimo três e no máximo seis professores por área de 

investigação, totalizando 20 docentes enquanto possíveis orientadores. Numa rápida 

análise do último edital para ingresso no mestrado/doutorado do PPGCS/UFRN 

notamos que somente duas professoras colocam, textualmente, o interesse em 

temáticas que circundam Sociologia e educação. Assim, parafraseando-as, elas 

relatam como tema de interesse: “Experiências e abordagens de leitura de imagens 

(visuais e verbais) na pesquisa e no ensino de Sociologia/Ciências Sociais.”. 

“Sociedade e Educação”. 

Aventamos que cresce em nível macro a necessidade e o interesse de 

discussões que versem sobre a educação, a escola, os sujeitos que as fazem, mas 

pensamos também a necessidade de problematização das demandas específicas da 

Sociologia, como já colocado nos capítulos anteriores. Vimos no quadro de 

produções, em nível nacional, que essa tendência de crescimento nas discussões 

das demandas sociológicas se confirma e que o Rio Grande do Norte acompanha 

essa convergência, mas muito rudimentarmente, se fizermos uma análise do ponto 

de vista do espaço que essas discussões têm dentro do próprio curso de formação 

inicial de professores de Sociologia da UFRN, conforme discutimos no primeiro 

capítulo, e que apresenta um esvaziamento considerável na continuidade dessa 

formação, em nível de pós-graduação. 

Se, nacionalmente falando, temos um campo significativo de escritos e 

discussões sobre ensino de Sociologia não podemos afirmar o mesmo no que se 

refere à relação desta temática com a Teoria das Representações Sociais. Temos, 

nessa perspectiva, duas pesquisas que se assemelham a nossa e uma terceira que 

podemos considerar como complementar. Os referidos trabalhos são de Oliveira 

(2015), Rêses (2004) e Santos (2002). O primeiro trabalho, apesar de não versar 

diretamente sobre ensino de Sociologia, traz uma discussão complementar a 

despeito das representações sobre identidade docente, produzidas por licenciandos 

em Ciências Sociais, numa associação entre as representações, a identidade e a 

formação dos professores. Esta pesquisa, como menciona a própria autora, traz 

uma complementariedade, inserindo nas discussões representacionais a figura dos 

licenciandos em Ciências Sociais, que se somam aos alunos da rede pública do 

                                                        
27

 Linhas de pesquisa do PPGCS/UFRN: Complexidade, cultura, pensamento social; Dinâmicas e 
práticas sociais; Território, desenvolvimento e políticas públicas; Estado, governo e sociedade. 
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Distrito Federal do trabalho de Rêses (2004), e suas impressões sobre o papel da 

Sociologia em sua formação e aos professores do trabalho de Santos (2002), que 

investiga os docentes de Sociologia da rede pública do Distrito Federal e suas 

representações sobre a disciplina no ensino médio. 

Enveredamos por um caminho semelhante ao de Santos (2002) na eleição de 

nossos sujeitos de pesquisa, que são também professores da rede pública estadual 

de Natal, que lecionam Sociologia, com formação em Ciências Sociais, mas também 

aqueles que assumiram a disciplina com formações em outras áreas. Contudo, 

nossos recursos metodológicos e abordagens da própria TRS diferem das que foram 

adotadas pelo autor. Apesar do nosso objeto representacional configurar-se 

especificamente em torno da relação ensino/aprendizagem da disciplina, sendo 

menos geral que a ideia de “Sociologia no Ensino Médio”, veremos algumas 

aproximações com o objeto de representação dos professores do DF, sobre o papel 

da Sociologia na escola média e os professores do RN quando falam sobre o que 

representar ensinar e aprender Sociologia. 

Nesse contexto, consideramos que esse estudo possui significativa relevância 

na expansão do campo de trabalhos que envolvem o ensino de Sociologia como 

temática e que acresce ao pequeno grupo de trabalhos que envolvem o referido 

tema com as representações sociais. Reiteramos ainda que nossa pesquisa se 

desenvolve, ao contrário da de Rêses (2004) e Santos (2002), num contexto de 

reinserção da Sociologia nos currículos brasileiros, o que pode ou não significar 

novas compreensões sobre o espaço dessa disciplina na escola, seu ensino e sua 

aprendizagem. Esta é também nossa estreia no campo da Teoria das 

Representações Sociais que nos pareceu um recurso teórico-metodológico 

significativo, bem como um fenômeno capaz de nos esclarecer como se dão as 

relações entre os docentes e o ensino/aprendizagem de Sociologia. Essas 

preocupações emergiram das observações realizadas enquanto bolsista do PIBID-

CS/UFRN e, posteriormente, em trabalho monográfico que possibilitaram uma 

inserção e identificação com o campo educacional. 

Após a decisão de realizar um estudo sobre ensino de Sociologia e 

representações sociais obviamente o que objetivamos é pesquisar algum fenômeno 

de representação social. Segundo Sá (1998), os fenômenos de representação social 

trazem em si uma complexidade que não é própria dos objetos de pesquisa que 

construímos o que significa, portanto, que ao construir o objeto simplificamos o 
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fenômeno da representação. A representação, enquanto fenômeno, é fruto de um 

conjunto de relações, sintetizadas por Jodelet (2001), da seguinte forma: 

 

A representação social é sempre a representação de alguma coisa (objeto) 
e de alguém (sujeito). (...) Tem com seu objeto uma relação de simbolização 
(substituindo-o) e de interpretação (conferindo-lhe significações). (...) Forma 
de saber: a representação será apresentada como uma modelização do 
objeto diretamente legível em (ou inferida de) diversos suportes linguísticos, 
comportamentais ou materiais. (...) qualificar esse saber prático se refere à 
experiência a partir da qual ele é produzido (...), sobretudo, ao fato de que a 
representação serve para agir sobre o mundo e o outro, o que desemboca 
em suas funções e eficácias sociais. (JODELET, 2001, p. 27-28). 

 

 Partindo desses pressupostos, como já repetidamente colocamos, decidimos 

elencar como objeto de nossa pesquisa e, portanto, objeto representacional, a 

docência em Sociologia, enfatizando a representação dos professores de Sociologia 

sobre o ensino/aprendizagem da disciplina. Analisaremos, desse modo, como essas 

representações, enquanto guias para a prática, influenciam o fazer dos docentes, 

pois, como já expressamos anteriormente, entendemos que este campo de estudos 

merece, até como um reforço à legitimação da Sociologia enquanto disciplina 

escolar, ser evidenciado e alargado. 

 Sobre a escolha do grupo social a ser investigado é importante fazermos 

algumas ressalvas. As representações sociais são elaboradas pelos conjuntos 

sociais nas conversas cotidianas, não é à toa que a comunicação é apontada como 

primordial nos fenômenos representacionais, por ser um vetor de transmissão da 

linguagem, que já comporta elementos de representação em si própria. Assim, 

seriam os professores de Sociologia do município de Natal um grupo estruturado, 

que se comunica cotidianamente e compartilha uma representação? Segundo Sá 

(1998), mesmo não desenvolvendo uma relação face a face cotidiana, os nossos 

sujeitos investigados podem ser considerados como um grupo estruturado, pois: 

 

Conversam sim e a propósito dos mesmos objetos; não todas as pessoas 
ao mesmo tempo, mas em inúmeros e variados contatos interpessoais e em 
pequenos grupos, que chegam talvez a cobrir um inteiro conjunto, pelo 
menos se geograficamente circunscrito. (SÁ, 1998, p.56) 

 

 Ainda segundo o autor esses conjuntos de sujeitos podem apresentar 

características do que ele chama de “grupos reais”, como por exemplo, interesses 

em comum e até mesmo um senso de identidade, sendo, portanto, presumível que 
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tenham representações compartilhadas (SÁ, 1998, p. 56). Assim, podemos inferir 

que o grupo eleito por nós, circunscrito geograficamente, encontra-se estruturado e 

mesmo que a comunicação face a face não seja uma constante, compartilham uma 

linguagem, como veremos adiante e, portanto, afirmam um vínculo social, 

caracterizando-se como grupo social passível de ser investigado por meio da TRS. 

Apresentaremos na tabela a seguir (Tabela 5) a distribuição dos professores 

investigados, totalizando 21 sujeitos que lecionam Sociologia na rede pública 

estadual do município de Natal. Mencionamos que a escolha desses professores 

aconteceu de maneira aleatória, em visitas a 19 escolas do município natalense, 

sendo que 13 compuseram o universo desta pesquisa. 

Em quatro escolas visitadas não havia professores de Sociologia e em duas 

os docentes não se dispuseram a participar da pesquisa. Sobre o quantitativo de 

professores de Sociologia, no município de Natal, não conseguimos esta informação 

junto à Secretaria da Educação e da Cultura do estado (SEEC/RN), que segundos 

os professores pesquisados, passa por um recenseamento para arrolamento desses 

dados. Fizemos então um levantamento sobre os últimos certames para ingresso de 

professores de Sociologia no município de Natal. Aconteceram, desde a reinserção 

da disciplina no Ensino Médio, dois processos seletivos, nos anos de 2011 e mais 

recentemente em 2015 com vagas para sociólogos que lecionam. Do concurso de 

2011, que ofertava 24 vagas para o polo I – que abrange a capital norte-

riograndense e o município de Parnamirim –, foram convocados 40 professores de 

Sociologia. Já o certame mais recente ofertou um total geral de 19 vagas, sem haver 

ainda convocados para o polo I. Desse modo, aventamos que com formação em 

Ciências Sociais/Sociologia e ingresso para lecionar Sociologia o município de Natal 

deve ter um número inferior a 40 professores, visto que parte dos docentes 

convocados devem ter sido remanejados ao município de Parnamirim. Assim, 

vejamos a tabela: 

 

Tabela 5. Caracterização dos professores de Sociologia investigados 

 QUANTIDADE % 

Gênero 

Feminino 

Masculino 

 

06 

15 

 

29 

71 
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Idade 

20-25 

26-30 

31-35 

36-40 

40+ 

 

02 

06 

02 

05 

06 

 

10 

28 

10 

24 

28 

Local de Trabalho 

Zona Sul 

Centro 

Zona Sudoeste 

Zona Oeste 

Zona Norte 

 

02 

13 

02 

03 

01 

 

10 

62 

10 

14 

04 

   

Área de Formação 

Ciências 

Sociais/Sociologia 

Outras licenciaturas 

(História, Geografia, 

Filosofia e Ciências da 

Religião) 

 

12 

09 

 

58 

42 

   

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Há ainda, conforme constatamos no quadro acima, professores sem a devida 

habilitação, mas que assumem a disciplina de Sociologia para fins de complemento 

de carga horária e endossam um quantitativo impossível de mensurar. Nesse 

sentido, nossa análise buscará a representação social desses docentes, sobre 

ensino e aprendizagem, que compõe para nós um único grupo: professores de 

Sociologia, mesmo para aqueles que não possuem habilitação na área, mas que 

ensinam e, portanto, constituem-se como integrantes desse conjunto social.  
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4.2 Ensino e aprendizagem em Sociologia: uma possibilidade de 

representação social 

 

As representações sociais, enquanto conhecimento socialmente elaborado e 

partilhado, segundo Jodelet (2001), são igualmente designadas como um saber 

pertencente ao senso comum, ingênuo e que portanto difere de outras formas de 

conhecimento, como o científico por exemplo. Todavia, a TRS examina, justamente, 

quais as modificações que ocorrem com aquele conhecimento científico quando ele 

passa ao domínio de homens e mulheres no seu fazer cotidiano.  

A forma, por exemplo, como hodiernamente as sociedades apropriam-se da 

ciência sociológica em seus cotidianos concedem algumas pistas sobre o que é 

elaborado a respeito do ensino e aprendizagem dessa ciência, enquanto disciplina 

escolar. Numa sucinta discussão, Santos (2002) apresenta por intermédio das 

reflexões de Peter Berger e Anthony Giddens, como a Sociologia, enquanto ciência, 

é compreendida no senso comum. Grosso modo, na perspectiva de Berger (1986) a 

Sociologia produz um conhecimento que deve ser desmistificador, construto de uma 

consciência sociológica e, portanto, que diverge das imagens que são 

compartilhadas a seu respeito no cotidiano, a saber: instrumento de manipulação a 

serviço dos poderosos, instrumento para trabalhos que possam auxiliar pessoas ou 

simplesmente instrumento de pesquisa à opinião pública. (SANTOS, 2002).  

Já para Giddens (1997), provavelmente, a desmistificação não é suficiente, 

pois, para ele a ciência sociológica é cada vez mais acessada pelas pessoas – de 

maneira mais apurada, ou não – como meio de refletir sobre suas próprias práticas 

e, portanto, reestrutura esse sujeito que aprende a pensar sociologicamente. Com 

expectativas diversas sobre a apropriação da Sociologia por homens e mulheres 

comuns, é certo que na perspectiva dos dois autores há uma crescente no espaço 

da ciência sociológica no senso comum que se reflete ou pela criação das imagens 

a respeito dessa ciência ou por sua utilização prática, na reflexão sobre as práticas 

sociais. 

 

As pessoas especulam sobre as possibilidades dessa ciência contribuir no 
desenvolvimento de suas ações no trabalho, na família, no partido, na 
associação de moradores, na vida amorosa. Assim, algumas das imagens 
citadas por Berger, talvez sejam consequências desse processo de 
apropriação reflexiva do conhecimento sociológico no cotidiano (...). 
(SANTOS, 2002, p. 15). 



138 

 

 

 

É bastante significativo que a ciência sociológica galgue seu espaço no 

território do conhecimento cotidiano, tendo implicações práticas bastante relevantes. 

É necessário inferir ainda que essa ciência pode contribuir ricamente nas críticas, no 

questionamento e reformulação das práticas sociais, fazendo-se ainda mais 

presente no contexto societário. As imagens que são elaboradas a seu respeito, 

boas ou ruins, verossimilhantes ou não, representam aquilo que se assimila dela no 

senso comum, mas que se alimenta nos ambientes acadêmicos, de onde de fato 

surgem. Ocorre que o conhecimento sobre o que é a ciência da Sociologia, 

proveniente dos ambientes eruditos, ocasiona novos fatos, novas perspectivas, 

mundos desconhecidos que necessitam ser compreendidos e para tornarem-se 

compreensíveis são elaborados do ponto de vista dos sujeitos comuns e não dos 

cientistas. 

Dizendo de outra maneira, sobre esta relação a TRS nos fala da existência de 

dois universos de pensamento: os universos consensuais e os universos reificados.  

 

Em um universo consensual, a sociedade é vista como um grupo de 
pessoas que são iguais e livres (...). Sob este aspecto, cada um age como 
um “amador” responsável, ou como um “observador curioso” nas “frases 
feitas” e chavões do último século. (...) O que eles fazem prosperar é a arte 
declinante da conversação. (...) Em longo prazo, a conversação (os 
discursos) cria nós de estabilidade e recorrência, uma base comum de 
significância entre seus praticantes. 
Num universo reificado, a sociedade é vista como um sistema de diferentes 
papeis e classes, cujos membros são desiguais. Somente a competência 
adquirida determina seu grau de participação de acordo com o mérito (...). 
Existe um comportamento adequado para cada circunstância, uma fórmula 
linguística para cada confrontação e, nem é necessário dizer, a informação 
apropriada para um contexto determinado. (MOSCOVICI, 2013, p. 50, 51-
52, grifos do autor). 

 

Nesse estudo, queremos conhecer as representações que docentes que 

lecionam Sociologia tem sobre o ensino e a aprendizagem da disciplina. Em nosso 

segundo capítulo, discorremos sobre o que se comunica nos espaços orquestrados 

pelo rigor científico a despeito de ensino/aprendizagem. Há, no discurso construído 

no referido capítulo, a elucidação de indivíduos que possuem um domínio 

significativo e, principalmente, reconhecido dentro do espaço de onde falam e que, 

portanto, fazem referência aos universos reificados. Discursos comumente 

conhecidos, por exemplo, dentro das universidades, dos cursos que formam 

professores.  



139 

 

 

As representações sociais, que emergem como teorias do senso comum, ao 

contrário do que expomos no segundo capítulo deste trabalho, traduzem o que os 

sujeitos, em seu cotidiano pensam e comunicam sobre ensino/aprendizagem. Como 

um fenômeno deveras complexo, mas igualmente palpável, as representações 

circundam as comunicações e as relações sociais desenvolvidas entre indivíduos e 

grupos. Seria o caso, portanto, do que compartilham os professores de Sociologia 

sobre o ensino e a aprendizagem da mesma, nos permitindo refletir acerca do seu 

comportamento (prática) e como eles se comunicam em função da representação 

que tem sobre o objeto em questão, ou seja, a imagem que o grupo produz sobre 

ensino/aprendizagem de Sociologia é o substrato para a construção da sua 

realidade consensual, aquela mais intrínseca ao grupo e que compõe o caráter mais 

social da representação.  

Todavia, esses universos consensuais, erguidos pelos professores de 

Sociologia, têm como matéria-prima as representações destes docentes que por sua 

vez estão relacionadas aos universos reificados. Consubstanciados pela TRS, 

interessamo-nos em conhecer a representação do grupo de professores, que deve, 

pois, refletir as modificações ocorridas quando o conhecimento sobre ensino e 

aprendizagem em Sociologia sai da teorização abstrata, do pensamento erudito e 

passa para as atividades intelectuais mais cotidianas, construídas nas relações 

sociais. Algo que dentro dos estudos moscovicianos compreende tornar o não 

familiar, familiar.  

Este, segundo Moscovici (2013), é o preceito que explica, a exemplo do 

nosso objeto de estudo, porque professores de Sociologia compartilham de uma 

representação a despeito de determinado objeto. De acordo com o autor, a 

finalidade das representações criadas, em nosso caso sobre ensino/aprendizagem 

de Sociologia, é somente fazer com que os sujeitos relacionem as novas 

informações com a realidade a sua volta, produzindo uma representação, sobre o 

objeto, que é compreendida e compartilhada por este grupo e circunda seu universo 

consensual, buscando as referências em elementos prévios, já pertencentes a este 

universo. Podemos dizer, em consonância com Moscovici (2013, p. 54): 

 

Que os universos consensuais são locais onde todos querem sentir-se em 
casa, a salvo de qualquer risco, atrito ou conflito. Tudo que é dito ou feito 
ali, apenas confirma as crenças e as interpretações adquiridas, corrobora, 
mais do que contradiz, a tradição. (...) Em seu todo, a dinâmica das 
relações é uma dinâmica de familiarização, onde os objetos, pessoas e 
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acontecimentos são percebidos e compreendidos em relação a prévios 
encontros e paradigmas. Como resultado disso, a memória prevalece sobre 
a dedução, o passado sobre o presente, a resposta sobre o estímulo e as 
imagens sobre a “realidade”. 

 
 

 Desse modo, as correntes existentes sobre ensino e aprendizagem que 

explicam esse processo educativo de modo erudito diferem, em muitas 

circunstâncias, do que pensam e realizam os professores de Sociologia em suas 

aulas em que tomam por base aquilo que lhes é familiar, que mantem uma 

aproximação com a prática. Contudo, esta prática, ou aquilo que está contido nos 

universos consensuais carrega elementos dos universos reificados, sendo a 

familiaridade e a prática construtos de alguma tradição científica, sobre ensino e 

aprendizagem, no caso. Assim, a realidade social que se cria para o grupo de 

professores que compartilha determinada representação está diretamente 

relacionada à incorporação de novos elementos nos universos consensuais. Coube 

a nós, portanto, investigar se o ensino e aprendizagem de Sociologia compreendem 

representações já incorporadas nesse universo familiar, tornando-se conhecidas, 

compartilhadas e reais para os docentes da disciplina. Sinteticamente, nos aponta o 

professor Santos (2002, p. 18) 

 

As representações surgem no curso de transformações que geram novos 
conteúdos, que por sua vez, propiciam novas perspectivas acerca dos fatos 
e situações. Nesses processos de transformação, as pessoas tentam 
produzir informações com objetivo de relacionar as coisas em sua volta com 
as novas representações.  

 

 As sociedades contemporâneas, conhecidas pela quantidade e velocidade de 

informação que as circundam, bem como pela fluidez de suas relações e 

representações, transfiguram esse processo de transformação gerado pela 

emergência de novos conteúdos. Com inúmeras novidades, principalmente no que 

concerne aos universos reificados, à difusão de informações cresce 

vertiginosamente de modo a conseguir relacionar o mundo pré-existente com o 

novo, gerando as representações. Por conseguinte, a produção e apropriação do 

conhecimento nos universos consensuais torna-se essencial, posto que os sujeitos 

buscam denominar, classificar esse conhecimento estranho, respaldados por seus 

paradigmas. Assim, para tornar familiar esse conhecimento novo, segundo 

Moscovici (2013), é preciso fazer funcionar dois mecanismos denominados por ele 
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de ancoragem e objetivação inerentes a emergência de representações sociais. 

Sobre a ancoragem, ele nos diz: 

 

O primeiro mecanismo tenta ancorar ideias estranhas, reduzi-las a 
categorias e a imagens comuns, coloca-las em um contexto familiar. (...) 
Esse é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos 
intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um 
paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. 
(MOSCOVICI, 2013, p. 60-61, grifos do autor) 

 
Já a objetivação: 
 
 

Une a ideia de não familiaridade com a de realidade, torna-se a verdadeira 
essência da realidade. (...) objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma 
ideia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem. 
Comparar é já representar, encher o que está naturalmente vazio, com 
substância. (MOSCOVICI, 2013, 71-72) 

 

 
 É adequado lembrarmos que representar significa um ato de pensamento, 

sempre reportado a um devido objeto, e que essa relação envolve uma simbolização 

e uma interpretação do objeto ao qual são conferidos significações. Estas fazem das 

representações erigidas uma construção e também uma expressão do sujeito 

envolvido. (JODELET 2001). Assim, a estrutura das representações é figurativa e 

também simbólica, como nos mostra Sá (1993), ao citar Moscovici (1976), 

enfatizando que a representação é uma relação de figura/significação que ocasiona 

os processos formadores supracitados.  

Há, portanto, na ancoragem uma classificação, uma tipificação, um dar nome 

aquele objeto até então estranho. Quando pensa sobre esses novos 

conteúdos/pessoas o sujeito utilizará como referência experiências e esquemas de 

pensamentos já existentes, atribuindo, dessa maneira, sentido ao objeto de sua 

representação. Além disso, esse saber ganha valor prático já que é utilizado para 

compreender a realidade, tornando familiar o que antes era estranho, ou “uma 

acomodação de novas representações num sistema pré-existente e a possibilidade 

desse novo modificar o já estabelecido.”. (OLIVEIRA, 2015, p. 50). Já a objetivação 

é, em essência, um processo de formar imagens, transmutando noções abstratas 

em algo concreto, quase tangível.  

Pensando a relação figura/significação, na objetivação há uma materialização 

de um objeto abstrato, fazendo com que este objeto deixe de ser somente um 

elemento do pensamento e se converta em elemento da realidade. Para tornar 
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concreto o objeto de sua representação o sujeito passa, na objetivação, por três 

momentos, a saber: a seleção e a descontextualização, momento em que partindo 

de vivências anteriores elege algumas informações do objeto a ser representado; no 

segundo momento há uma recontextualização, que forma uma estrutura que 

reproduzirá uma imagem concreta e com sentido atribuído e, por fim, a 

familiarização do objeto com a naturalização de seus aspectos histórico-sociais, 

transformados em carcterísticas inatas ao objeto de representação. 

Percorremos os caminhos que levam à composição das representações, 

enquanto fenômeno a ser estudado, que busca a acomodação de novos conteúdos, 

dando-lhes significado e tornando-os familiares, compreendendo as relações com o 

saber que sai dos universos reificados e toma os universos consensuais, 

categorizando o novo a partir de experiências e esquemas de pensamento já 

estabelecidos. Fundamentais a esse processo de tornar familiar o não-familiar, são a 

ancoragem e objetivação, faces de uma mesma moeda, partes de um processo 

único. Falamos, pois, de ensino e aprendizagem em Sociologia como possíveis 

objetos de representação partindo de conjecturas a respeito da incipiente relação 

dos docentes de Sociologia com a disciplina, posto que, como já amplamente 

reiteramos seu histórico nos currículos é bastante instável e, por conseguinte, as 

perspectivas sobre seu ensino e aprendizagem supõem-se também muito recentes 

na história desses professores. 

Parece-nos, portanto, que as representações sobre ensino e aprendizagem 

em Sociologia configuram-se como objetos importantes a serem conhecidos e que 

são estritamente pertencentes ao grupo pesquisado. Ainda entendemos que devido 

uma particularidade da disciplina, a formação docente é um elemento que pode, ou 

não, se mostrar como um fator de diferenciação na elaboração dessas 

representações. Dada à obrigatoriedade recente da Sociologia na educação básica, 

ainda são correntes os casos de docentes de áreas afins que assumem as aulas, 

sem a formação específica. Ante o exposto, ponderamos sobre a formação inicial 

dos professores, por supô-la como um distintivo nas elaborações conceituais e 

práticas sobre o que representa o ensino e a aprendizagem da referida disciplina, 

análise que será melhor abordada adiante. 
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4.3 Teoria do Núcleo Central e Análise de Conteúdo: outras 

considerações teórico-metodológicas 

 

Há, dentro do campo da Teoria das Representações Sociais, uma profusão 

de maneiras de conceber os fenômenos representacionais. Encontramos diversas 

tradições de estudos sobre o pensamento social, que se fazem presentes dentro do 

campo da TRS. As correntes, que ganham adeptos de acordo com a construção de 

seus objetos de pesquisa, provêm das representações moscovicianas, mas contem 

abordagens metodológicas específicas. Celso Sá (1998) coloca-nos diante daquelas 

que considera como as três principais corrente de pensamentos, que complementam 

a abordagem de Moscovici: 

 

A grande teoria das representações sociais – como chamamos (Sá, 1996) 
as proposições originárias de Moscovici – desdobra-se em três correntes 
teóricas complementares: uma mais fiel à teoria original, liderada por Denise 
Jodelet, em Paris; uma que procura articulá-la com uma perspectiva mais 
sociológica, liderada por Willem Doise, em Genebra; uma que enfatiza a 
dimensão cognitivo-estrutural das representações, liderada por Jean-Claude 
Abric, em Aix-em-Provence. (SÁ, 1998, p. 65, grifos do autor). 

 

Nesse estudo optamos por eleger a Teoria do Núcleo Central (TNC) ou 

abordagem estrutural como recurso teórico-metodológico. Essa perspectiva, fruto da 

tese de doutoramento de Jean-Claude Abric, em 1976, que posteriormente comporia 

o grupo de estudos denominado Midi, em conjunto com Pierre Vergès e Claude 

Flament, investiga a influência que as representações exercem sobre o 

comportamento dos grupos, posto que em sua abordagem a maneira como essas 

representações organizam-se deve estar associada ao seu conteúdo. 

 

A abordagem estrutural busca estudar as representações sociais a partir da 
noção de que estas constituem sistemas estruturados em torno de dois 
subsistemas distintos, porém interdependentes: um sistema central e um 
sistema periférico. (OLIVEIRA, 2015, p. 51). 

 

Há, na perspectiva estrutural, uma relação muito forte entre a representação e 

a prática social. A ideia de representação como um guia para ação é alargada dentro 

dessa compreensão, que concebe a própria representação como produto e processo 

de uma atividade mental, por meio da qual os sujeitos ou seu grupo reconstituem o 

real e atribuem significação específica a este. (ABRIC, 2001). Nesse sentido, o 

mesmo autor nos diz que o comportamento, ou seja, a prática desses sujeitos e 
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grupos não é determinada pelas características objetivas da situação, mas sim pelo 

que essa situação representa para os envolvidos. Assim, conhecer a representação 

dos professores de Sociologia sobre o ensino/aprendizagem da disciplina, é 

conhecer como os docentes portam-se frente a uma realidade que foi, 

consensualmente, erguida por eles. 

Essa representação e, por conseguinte, esse comportamento organizam-se 

em torno de sistemas centrais e periféricos. Esse sistema central será personificado 

na figura do núcleo central, objeto fundante dos postulados estruturais sobre 

representação social. Abric (2001) dirá que toda representação organiza-se, 

portanto, em torno de um núcleo central, que é, pois, o elemento fundamental da 

representação, já que será capaz de nos esclarecer como se organiza e que 

significado tem a representação construída. 

 

O núcleo central – ou núcleo estruturante – de uma representação assegura 
duas funções essenciais: 

 Uma função geradora: é o elemento pelo qual se cria ou se 
transforma a significação dos outros elementos constitutivos da 
representação. É aquilo por meio do qual esses elementos ganham 
um sentido, uma valência; 

 Uma função organizadora: é o núcleo central que determina a 
natureza dos vínculos que unem entre si os elementos da 
representação. É, neste sentido, o elemento unificador e 
estabilizador da representação.  (ABRIC, 2001, p. 163). 

 

Inferimos assim, que o núcleo central é, de fato, o que estrutura as 

representações sociais a partir da organização dos elementos que a compõem e que 

atribuem a esta representação um sentido. É também o núcleo central o responsável 

pela estabilidade e resistência da representação social construída, o que significa 

que em consonância com a abordagem estrutural, uma mudança significativa na 

representação sobre determinado objeto perpassa pela mudança em seu núcleo 

central. O que Sá (1998) traduz perfeitamente, ao elucidar a possibilidade de 

diferenças entre representações como uma das contribuições da TNC. Assim, 

quanto às diferenças entre as representações ele nos diz que: 

 

Elas serão diferentes se – e apenas se – os seus núcleos centrais tiverem 
composições significativamente diferentes; se não, tratar-se-á de estados 
diferencialmente ativados da mesma representação, em função das 
situações específicas em que se encontrem os dois grupos (...). (SÁ, 1998, 
p. 77). 
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Desse modo, o núcleo nos mostra além da natureza do objeto de 

representação a relação que o sujeito ou os grupos mantem com esse objeto. Numa 

súmula de sua relevância para o fenômeno representacional, vejamos: 

 

O núcleo central é um subconjunto da representação, composto de um ou 
de alguns elementos, cuja ausência desestruturaria ou daria uma 
significação radicalmente diferente à representação em seu conjunto. (...) 
Uma representação é suscetível de evoluir e de se transformar 
superficialmente por uma mudança do sentido ou da natureza de seus 
elementos periféricos. Mas, ela só se transforma radicalmente – muda de 
significação – quando o próprio núcleo central é posto em questão. (ABRIC, 
2001, p. 163). 

 

As funções essenciais atribuídas ao núcleo central – organização e 

estabilização da representação – não devem, todavia, minimizar o papel também 

importante dos sistemas periféricos ou elementos da periferia. A ideia, que é 

desenvolvida por Claude Flament, fica muito bem exposta no trabalho de Oliveira 

(2015, p. 53): 

 

A nomeação desses elementos como a periferia da representação pode 
erroneamente sugerir que tais significâncias possuem menor importância na 
estruturação da representação. Entretanto, é por meio desse que a 
representação se relaciona com o contexto social vigente, cumprindo assim 
um papel funcional. Por se relacionar de forma mais direta à realidade 
vivenciada pelo grupo, o sistema periférico também se encontra num 
espaço bem mais propício a interferências que o núcleo central. 

 

Como bem coloca a autora, a nomenclatura pode relegar a esses elementos o 

papel importante que lhes é reservado, já que se encontram nas periferias a 

possibilidade de conhecer/refletir/discutir a própria evolução ou início do processo de 

modificação pelo qual possa passar uma representação social. De acordo com Abric 

(2001), o núcleo central é como um subconjunto da representação social e, portanto, 

é relevante reconhecer que outras estruturas constroem essa representação e, 

inclusive, os papéis funcionais que possuem, que são complementares aos do 

núcleo central.  

 Compreendida aqui como um sistema, as representações sociais necessitam, 

pois, do núcleo central que as significam, organizam e dão estabilidade, bem como 

precisam dos sistemas periféricos que estabelecem uma interface da realidade 

concreta com o fenômeno representacional, além de abrigar as contradições que 

possam existir, protegendo o núcleo da representação. Nesse sentido, como outrora 
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colocamos, abordar as representações por meio da compreensão estrutural as 

aproxima da ideia da representação socialmente elaborada e partilhada, como um 

guia para prática social que, nesse estudo, poderão nos levar a inferir se a história 

formativa dos docentes de Sociologia exerce influência na construção de suas 

representações, além de verificar em que medida essas representações refletem em 

suas práticas. 

 Dentro da eleição da abordagem estrutural como base teórica para esse 

estudo, há, segundo Sá (1996) algumas possibilidades de técnicas desenvolvidas 

pelo então Grupo Midi, para levantamento inicial dos diferentes elementos que 

compõem uma representação, bem como daqueles que são mais suscetíveis a 

integrar o chamado núcleo central. (SÁ, 1996). Na tentativa de, notadamente, captar 

o que há de mais saliente na representação sobre ensino e aprendizagem em 

Sociologia, optamos por fazer uso da Técnica de Associação Livre de Palavras 

(TALP), na ânsia de encontrar aquilo que é mais rígido e resistente na 

representação sobre o objeto em questão, mas também de conhecer os elementos 

intermediários e periféricos que podem indicar aspectos inerentes às vivências dos 

sujeitos e que, portanto, podem representar adaptações às situações cotidianas. 

Assim, a associação livre consiste, segundo Sá (1996, p. 115): 

 

Em se pedir aos sujeitos que, a partir de um termo indutor (normalmente, o 
próprio rótulo verbal que designa o objeto da representação) apresentado 
pelo pesquisador, digam as palavras ou expressões que lhes tenham vindo 
imediatamente à lembrança. 

 

 Nesse processo, segundo Laurence Bardin (2014), também pesquisadora na 

abordagem psicossociológica, as associações de palavras possibilitam o 

conhecimento de “estereótipos sociais” (BARDIN, 2014, p. 53) partilhados por 

membros de um grupo, de modo espontâneo. Esses estereótipos, segundo a autora 

(2014, p. 53) seriam: 

 

“A ideia que temos de...”, a imagem que surge espontaneamente, logo que 
se trate de... É a representação de um objeto mais ou menos desligada da 
sua realidade objectiva, partilhada pelos membros de um grupo social com 
alguma estabilidade.  

 

 Como um elemento cognitivo basilar, o estereótipo é fulcral para 

compreensão da representação dos sujeitos, em função das experiências que estes 



147 

 

 

mantêm com o objeto e de suas crenças e vivências particulares. Os estereótipos 

seriam, portanto, elementos cognitivos sobre os quais são erigidas as 

representações e, por conseguinte, seus núcleos centrais, aquilo que é 

espontaneamente mais compartilhado pelos sujeitos sociais. A TALP tem a 

capacidade de captar esse caráter espontâneo, pois, permite um acesso mais rápido 

e fácil aos elementos que compõem o universo semântico do objeto 

representacional. Mais rápidas que entrevistas, por exemplo, a TALP é uma 

possibilidade, inclusive, de conhecer elementos que podem ser mascarados pelo 

discurso. (SÁ 1996 apud ABRIC, 1994). Podemos dizer, desse modo, que a 

associação de palavras nos permite uma incursão no universo dos sujeitos, por meio 

das imagens que compartilham, portanto, do caráter simbólico, mas também 

linguístico/semântico das representações que tem um objetivo prático e os auxiliam 

na construção de uma realidade comum. 

 Sumariamente, a TALP nada mais é do que pedir aos sujeitos pesquisados 

que, partindo de um termo indutor (estímulo) evoquem palavras que mantenham 

uma relação com aquele termo. Provavelmente, os sujeitos indicarão aquelas 

palavras que lhes são mais latentes, que talvez circulem em seus discursos e 

práticas mais corriqueiramente. Considerando, pois, que a associação livre busca 

conhecer as palavras/imagens mais amplamente difundidas no grupo, a respeito de 

determinado objeto, Pierre Vergès, integrante do grupo Midi, vai além da simples 

evocação e passa considerar também a frequência com que essas palavras 

aparecem, além da ordem nas quais aparecem. 

 

Parece interessante apresentar, como bastante ilustrativa do esforço de 
levantamento sistemático dos elementos do núcleo central, a proposta de 
Pierre Vergès quanto a uma técnica que, além de combinar a frequência de 
emissão das palavras e/ou expressões com a ordem em que estas são 
evocadas, busca, segundo Abric (op.cit.) “criar um conjunto de categorias, 
organizada em torno desses termos, para assim confirmar as indicações 
sobre seu papel organizador das representações.” (p.67). (SÁ, 1996, p. 
116). 

 

A abordagem de Pierre Vergès nos permite, de fato, saber o grau de difusão 

dos elementos da representação e quais desses elementos são mais latentes, 

conforme a hierarquização de significado que possuem para o sujeito pesquisado. 

Segundo Sá (1996), essa combinação de frequência e ordem de evocação 
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possibilita o levantamento do que mais provavelmente encontra-se no núcleo central 

da representação, além de conhecer também os elementos periféricos.  

Nesse estudo, que fez uso da abordagem estrutural, pensando em conhecer 

a organização das representações sobre ensino e aprendizagem em Sociologia, 

utilizamos a TALP, do modo como a prescreve Pierre Vergès, aliamos a resposta 

aos termos indutores com a graduação das palavras evocadas. Nossos sujeitos 

deveriam, portanto, escolher três palavras, hierarquizá-las e justificar suas escolhas 

e a ordem dada às evocações. (ver apêndices A e B).  

Além do levantamento do núcleo central a despeito das representações dos 

professores de Sociologia, partindo da perspectiva de Vergès, fizemos uso também 

da análise de conteúdo, proposta por Laurence Bardin (2014), em momentos 

distintos. Primeiro, há que se saber do que se trata quando falamos em análise de 

conteúdo: 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 
apetrechos; ou com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado 
por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de 
aplicação muito vasto: as comunicações. (BARDIN, 2014, p. 33, grifos da 
autora). 

  

 E ainda sobre sua finalidade, a autora nos diz que: 

 

A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), 
inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). (...) Estas 
inferências (ou deduções lógicas) podem responder a dois tipos de 
problemas: 
- o que é que levou a determinado enunciado? Este aspecto diz respeito às 
causas ou antecedentes da mensagem; 
- quais as consequências que determinado enunciado vai provavelmente 
provocar? Isto refere-se aos possíveis efeitos das mensagens (por exemplo: 
os efeitos de uma campanha publicitária, de propaganda). (BARDIN, 2014, 
p. 40-41, grifos da autora). 

 

 

O que aparentemente trata da “simples“ análise das comunicações apresenta-

se como um instrumento de análise rico, amplamente utilizado, inclusive nas 

pesquisas que tem representações sociais como objetos de estudo. A análise de 

conteúdo nos permite ainda, enquanto pesquisadores com algum conhecimento do 

campo investigado, fazer algumas inferências que nos auxiliam a compreender as 

condições de produção do discurso e suas consequências mais práticas.  



149 

 

 

Ao considerar a análise das comunicações, em nosso estudo 

especificamente, empregamos este referencial para discussão tanto das palavras 

evocadas nas TALP, quanto para as justificativas de escolha e hierarquização 

dessas evocações e para as respostas dadas à entrevista semiestruturada, que 

realizamos com uma amostra dos sujeitos investigados (ver apêndice D). No 

primeiro caso, com o objetivo de conhecer a estrutura das representações sobre o 

objeto estudado, além de levantar seu núcleo central e elementos periféricos, 

criamos algumas dimensões representativas desse objeto, com base num processo 

de categorização. Almejamos, portanto, com base na análise de conteúdo e com a 

inferência que lhe é própria, entender a construção das representações, 

problematizando-a a partir do núcleo central erigido e das dimensões 

representacionais, num movimento comparativo, além de pensar o que, 

posteriormente, essas elaborações podem significar.  

Conhecemos desse modo, não somente o que é mais espontâneo e saliente 

sobre ensino/aprendizagem de Sociologia, mas podemos aventar a elaboração 

desse núcleo central e suas consequências na prática social a partir das dimensões 

representacionais. Sobre a categorização, presente em nossas análises, nos diz 

Bardin (2014, p. 145, 146-147, grifos da autora): 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por 
reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios previamente 
definidos. (...) A categorização (passagem de dados em bruto a dados 
organizados) não introduz desvios (por excesso ou por recusa) no material, 
mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao nível dos dados em bruto. 

 

 Assim, ao analisarmos as TALP estratificamos os resultados em categorias, 

organizando os dados de modo a nos fornecer, num primeiro momento, alguma 

visibilidade sobre quais as representações foram elaboradas pelo grupo investigado. 

Nesse processo fizemos uma aproximação dos dados segundo sua afinidade 

semântica, uma das possibilidades analíticas, segundo Bardin (2014, p. 145, grifos 

da autora): 

 

O critério de categorização pode ser semântico (categorias temáticas: por 
exemplo, todos os temas que significam a ansiedade ficam agrupados na 
categoria <<ansiedade>> (...)), sintático (os verbos, os adjetivos), léxico 
(classificação de palavras segundo o seu sentido, com emparelhamento dos 
sinônimos e dos sentidos mais próximos) e expressivo (por exemplo, 
categorias que classificam as diversas perturbações da linguagem). 
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 Aproximando os dados semanticamente e categorizando-os nessa 

perspectiva almejamos vislumbrar os primeiros indícios de estruturação das 

representações construídas. Como pretende a abordagem estrutural, essa 

categorização e a inferência pertinente à análise de conteúdo nos permitem pensar 

o contexto de produção desses discursos e sua implicação prática. Essa abordagem 

em muito se assemelha ao que nos diz Denise Jodelet (2001) sobre as condições de 

produção das representações sociais, sintetizadas em três questões: ““Quem sabe e 

de onde sabe?”; “O que e como sabe?”; “Sobre o que sabe e com que efeitos”.” 

(JODELET, 2001, p. 28). Ou seja, a representação social, como uma forma de 

conhecer é, pois, e sempre a representação de alguém sobre algo, sendo importante 

saber quem é este alguém, de onde ele fala e quais os efeitos de sua fala, já que 

como saber prático a representação serve aos sujeitos no seu agir o que, 

consequentemente, influencia seus papeis e status sociais. Pensamos, portanto, que 

a análise de conteúdo é uma possibilidade analítica que nos autoriza apreciar de 

melhor maneira o processo de estruturação das representações, por meio da 

discussão das falas e evocações emitidas em torno do objeto representacional. 

Enquanto o levantamento do núcleo central se coloca como outra necessidade, pois 

nos interessa conhecer o que é mais latente, para além das dimensões 

representativas, buscar o que está mais arraigado e circula com maior proporção 

dentro do grupo quando se fala sobre ensino e aprendizagem em Sociologia.  

 

 

4.4 A formação inicial dos docentes e a elaboração do discurso: no 

caminho do fenômeno representacional 

  

Em nossa trajetória buscamos uma apresentação das três dimensões que 

compõem o que pensamos como a estrutura desse trabalho. O nosso objeto de 

estudo é a representação social de professores da escola pública de Natal, sobre o 

ensino e a aprendizagem de Sociologia. Todavia, entendemos que na busca por 

conhecer essa representação, era necessário considerarmos o fator da formação 

dos docentes, por aventarmos que esta seria um diferencial na elaboração sobre o 

que os professores compartilham a despeito do ensino e da aprendizagem da 
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referida disciplina. Dessa forma, tentamos construir um diálogo entre essas três 

dimensões. 

 

 

Figura 1.  Dimensões conceituais utilizadas 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

  

As dimensões conceituais, pilares de nosso estudo, foram dispostas da forma 

como as apresentamos acima, intencionalmente, tanto nesta elaboração gráfica, 

quanto na organização dos capítulos e discussões, por inferirmos que a formação 

dos professores é fator preponderante, que influi diretamente nas elaborações dos 

docentes sobre aquilo que eles entendem como ensino e aprendizagem e, por 

conseguinte, o modo como operacionalizam tal entendimento, além de também 

alcançar o que representam sobre ensino e aprendizagem de Sociologia. Para 

levantamento de nossos dados, reiteramos que foram aplicados 42 formulários 

contendo a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), além de 05 entrevistas 

semiestruturadas e observações registradas em diário de campo de duas aulas e 
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conversas com os sujeitos pesquisados. Fizemos ainda, em nosso primeiro capítulo, 

uma discussão incipiente sobre o currículo da licenciatura em Ciências Sociais da 

UFRN, esteio formativo dos professores investigados. Para análise desses dados 

utilizamos a abordagem estrutural ou Teoria do Núcleo Central (TNC), além da 

análise de conteúdo. Lembramos que no decorrer deste capítulo explicitamos todos 

os instrumentos utilizados para coleta e análise de dados que aqui serão, portanto, 

superficialmente descritos. 

Como outrora discutimos, as investigações que tomam por base a Teoria das 

Representações Sociais, quando do momento da eleição de seu objeto de estudo, 

precisam levar em conta o estado do campo eleito, além de considerar que a 

representação, enquanto fenômeno a ser conhecido, precisa ter alguma relevância 

para o grupo estudado, sendo coletivamente pensado e compartilhado. Segundo Sá 

(1998), o processo de construção do objeto de pesquisa em representação social 

consiste na transformação conceitual de um fenômeno do universo consensual em 

uma problemática a ser pensada no universo reificado. 

 Nesse sentido, trazemos um problema verificável no cotidiano para ser 

discutido de maneira erudita. Transpomos aquilo que os professores vivenciam e 

partilham em seus discursos e suas práticas como uma questão a ser pensada do 

ponto de vista científico. Essa transformação conceitual que nos leva a conhecer a 

representação dos docentes pode subsidiar, posteriormente, ações, projetos, 

políticas voltados a estes professores, suas formações e práticas que nos revelam 

como acontece o ensino de Sociologia no contexto pesquisado.  

Verificamos anteriormente a ampliação de discussões acadêmicas e de certa 

preocupação no que se refere ao ensino sociológico e aqueles que estão ligados a 

esse processo (professores, estudantes), especialmente no período pós-

obrigatoriedade e reinserção da disciplina. Corroboramos com Oliveira (2015), 

quando da relevância desses estudos para legitimação da Sociologia como 

conhecimento disciplinar: 

 

A obrigatoriedade do ensino de Sociologia e, antes disso, as batalhas 
travadas por sua reinserção trouxeram à tona uma série de pesquisas, 
levantamentos e estudos que estão cumprindo uma função primordial para 
a construção de uma identidade da disciplina e para os atores que a ela 
estão relacionados por meio do resgate da memória e trajetória da 
Sociologia na escola básica. (OLIVEIRA, 2015, p. 68). 
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 Essa obrigatoriedade, contudo, trouxe a emergência de muitas questões, 

principalmente no que subjaz ao modelo formativo dos docentes de Sociologia. Em 

pesquisa realizada no contexto norte-riograndense, Santos et. al. (2011) ouviu 174 

professores, dos quais 102 consideraram a formação inicial e a capacitação como 

principais desafios à consolidação da Sociologia no Ensino Médio. Reiteramos que 

um modelo de formação sólido é capaz de ofertar ao futuro professor as 

competências e habilidades, que outrora mencionamos, necessárias à apropriação 

dos conhecimentos específicos de sua área, mas, sobretudo, à articulação entre 

esses conhecimentos e a realidade de ensino específica do nível médio. 

 Para Perrenoud (1999), essas competências englobam a capacidade do 

sujeito de abordar questões cotidianas e solucioná-las. Assim, ele considera que não 

somente saberes, mas também as competências profissionais são cruciais aos 

docentes e que estas não se resumem somente ao domínio dos conteúdos a serem 

ministrados, mas, sobretudo a capacidade de resolver as problemáticas que 

emergem do cotidiano. 

 De nossa amostra inicial, de 21 sujeitos, entrevistamos 05 professores – 

sendo 03 deles com formação específica em Ciências Sociais e 02 com formações 

em outras licenciaturas, objetivando uma incursão nos discursos mais elaborados a 

respeito da realidade do ensino de Sociologia. Na eleição destes tentamos manter, 

dentro das condições objetivas da pesquisa, a proporção entre professores 

formados em Ciências Sociais (maioria) e professores formados em outras 

licenciaturas (minoria). Faremos uma imersão nas entrevistas semiestruturadas, 

lembrando que seu roteiro foi divido em três partes: a primeira versa sobre a 

formação educacional/profissional dos docentes; a segunda trata da relação dos 

professores com a disciplina de Sociologia – suas condições de trabalho e a terceira 

sobre o ensino/aprendizagem da disciplina. Para análises das falas dos 

entrevistados recorremos, novamente, as proposições de Bardin (2014), partindo de 

uma primeira leitura flutuante que possibilitou a elaboração de algumas hipóteses 

que remetiam às prováveis representações docentes sobre ensino/aprendizagem 

em Sociologia. 

 Num panorama geral, no quesito formação educacional/profissional os 

docentes assemelham-se. Todos são formados em nível de graduação, em 

instituições públicas de ensino, sendo que 03 possuem formação em nível de pós-

graduação e 02 não. 80% trabalharam em outras atividades antes da docência, mas 
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atualmente todos dedicam-se exclusivamente ao ensino. Suas experiências variam 

entre 04 e 10 anos na sala de aula e todos declararam que costumam participar de 

cursos de formação docente, pelo menos uma vez ao ano, principalmente os que 

são ofertados pelo Ministério da Educação (MEC).  

Sobre suas razões para ingresso no magistério, apenas 01 dos cinco 

entrevistados disse fazê-lo por identificação com a carreira docente, enquanto os 

outros quatro alegaram que a licenciatura possuía um horário mais conveniente para 

estudar e trabalhar e que se mostrava, frente ao bacharelado, como uma opção de 

ingresso mais rápido no mundo do trabalho. Além disso, 02 professores alegaram 

que estão lecionando temporariamente, buscando outras ocupações. A falta de 

identificação, que perpassa a construção da identidade docente, é um reflexo da 

desvalorização profissional e social do professor que, em muitos casos, é 

endossado na formação inicial pouco voltada às competências e habilidades 

necessárias ao ensino. Assim nos elucida Santos (2010, p. 169-170) em seu estudo: 

 

Interrogados sobre sua profissão, docentes que atuam no ensino básico se 
identificam como geógrafos, historiadores, físicos ou matemáticos. Poderia 
arguir-se que isso se dá, sobretudo, em razão da desvalorização do 
trabalho docente e da perda do prestígio social do(a) professor(a). 

 

Há em muitos casos uma identificação com a especialidade da formação e 

não com a atividade do magistério, que passa a ser encarada como uma 

possibilidade provisória, como uma emergência, como um “seguro desemprego, ou 

seja, como uma alternativa no caso de não haver possibilidade de exercício de outra 

atividade” (GATTI, 2010, p. 1361). A própria formação desses docentes revela uma 

primazia dos conhecimentos específicos em detrimento dos conhecimentos 

pedagógicos, como discutimos no primeiro capítulo. 

Ao questionarmos os docentes licenciados em Ciências Sociais sobre sua 

formação acadêmica inicial, todos habilitados pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN)28, apesar de considerarem a relevância da fundamentação 

teórica ofertada pelo curso, os professores entrevistados, em sua maioria, 

apontaram a formação inicial como insuficiente, justamente no que se refere ao fazer 

cotidiano, onde são necessárias as competências elucidadas por Perrenoud (1999). 

A falta de aproximação com a realidade da educação básica, no modelo formativo 

                                                        
28

 Todo o grupo de professores formados em Ciências Sociais (12) obteve diploma pela UFRN, não 
havendo docentes formados na área em quaisquer outras IES. 
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de licenciatura apresentado aqui29 é revelada na fala dos professores, que são 

categóricos ao afirmar que sobre “como ensinar” aprenderam mais 

significativamente no fazer cotidiano em sala de aula, com a prática, do que com a 

formação inicial. 

Os sujeitos investigados justificam: 

 

Na graduação tivemos uma boa fundamentação teórica, mas a prática 
deixou muito a desejar. Só no sexto período temos as disciplinas 
pedagógicas e nos estágios damos poucas aulas, não dá pra ter uma ideia 
das estratégias, são poucas. A experiência em sala de aula me ajudou 
bastante. Id. 02 
 
Não formou bem, pois faltou o preparo para o ensino. O nosso currículo não  
formava para o ensino, ainda é uma formação bacharelesca, eu aprendi 
muito com a prática em sala de aula. Id. 01 
 
 

Essa inserção despreparada em sala de aula foi evidenciada por todos os 

entrevistados, até mesmo aqueles que não são formados em Ciências Sociais, mas 

que sofreram igualmente com modelos formativos que ainda polarizam a teoria e a 

prática, o conhecimento específico e o conhecimento pedagógico. Pienta (2007, 

p.110) descreve esse processo: 

 

O professor iniciante cria e aprende também na prática em virtude de uma 
necessidade, uma vez que existe uma contradição entre o que aprende na 
universidade e o que encontra na escola. Minimizar o doloroso e difícil 
processo de iniciação docente significa trazer para a formação a realidade 
da prática pedagógica. 

 

Fazemos um adendo importante nesse contexto, quando 02 dos professores 

arguidos, formados pós-inserção do PIBID nas Ciências Sociais da UFRN, destacam 

a relevância que teve o programa, tanto no que se refere à própria prática, quanto no 

que subjaz a identificação com a carreira docente: 

 

A experiência em sala de aula me ajudou bastante. Ah, e o PIBID, né? Foi 
essencial principalmente para a transposição didática e adequação da 
linguagem. Id. 02 

 

O PIBID foi indispensável para mim, principalmente para despertar o 
interesse em ser professor. Até hoje uso as metodologias em sala de aula. 
Id. 01 

 

                                                        
29

 No primeiro capítulo vimos às estruturas curriculares de formação inicial na licenciatura em 
Ciências Sociais da UFRN e da UERN. 
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A experiência no PIBID foi muito importante para a continuidade da 
formação, para atualização principalmente metodológica, uma 
aprendizagem muito rica. Id. 04 

 

O sujeito 04, formado muito antes da inserção do PIBID, participou do projeto 

como professor supervisor na escola e também destacou a proeminência do 

programa no contexto de formação e de “reciclagem das metodologias” (Id. 04). 

Antes da inserção do PIBID a realidade escolar era somente conhecida por meio dos 

estágios supervisionados, inseridos apenas a partir do 5º período do curso de 

Ciências Sociais da UFRN. No estudo de Oliveira (2015), feito com licenciandos 

ingressantes e estagiários, aliada a outros fatores, a ausência da dimensão prática 

foi apontada pelos estudantes de Ciências Sociais da UFRN, como um fator 

negativo da licenciatura. 

Vejamos o nível de formação do grupo dos 21 sujeitos que pesquisamos: 

  

  

Tabela 6. Nível de formação dos professores de Sociologia investigados 

FORMAÇÃO QUANTIDADE % 

Graduação 08 38,09 

Especialização 08 38,09 

Mestrado 05 23,82 

Doutorado 0 - 

Total 21 100 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Dos 21 professores pesquisados 38,09% possuem formação em nível de 

especialização, 23,82% possuem mestrado e nenhum dos entrevistados possui 

formação em nível de doutorado. Este quadro não parece o ideal, mas satisfatório, 

se considerarmos, principalmente, que a maioria dos sujeitos pesquisados tem 

formação na área de Ciências Sociais. Nesse sentido, ao ponderarem suas práticas 

professorais, dos 05 professores entrevistados todos tiveram dificuldades, quando 

de seu início de carreira e outros docentes declararam informalmente o quão se 

sentiam inseguros na estreia no magistério. Em todos os casos atribuiu-se à 

formação inicial esse sentimento de instabilidade. 
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Fiquei muito balançado com a realidade, é chocante demais. Me senti mal 
preparado, minha formação não dava conta. Id. 01 (grifos nossos) 

 

Comecei no interior do estado, lá a educação é bem pior. Foi muito ruim, 
chocante, a estrutura muito precária,  havia choque com os antigos 
docentes que tratavam com descaso as aulas. Id. 03 (grifos nossos) 

 

Foi um processo de adaptação difícil. Tudo muito diferente do que nós 
estudamos, a teoria muito distante da prática. Aprendi a desenvolver minhas 
metodologias em sala de aula. Os estágios, sinceramente, são muito 
superficiais. Id. 02 

 

Também fruto de uma formação desarticulada da realidade a ser enfrentada 

pelo professor, essa crise revela o pouco espaço destinado à experiência da 

docência e a criação de um ideal de ensino nas licenciaturas, quando não, da 

supressão do “detalhe” de que ali estão sendo formados professores. Nesse sentido, 

ressalta Cunha (2008, p. 63): 

  

O enfrentar dessa crise conduz os professores a reações distintas, com 
relação à sua prática em sala de aula. Além de perceberem ou sentirem os 
sinais mais patentes da desvalorização profissional da categoria, os 
professores iniciantes sofrem o choque com a realidade em decorrência da 
imagem idealizada do ensino, forjada nos cursos de formação inicial. 

 

 Conforme referenciamos no primeiro e segundo capítulos, essa crise na 

docência é endossada, substancialmente, pela (des)formação e 

(des)profissionalização dos docentes. Como afirma Cunha (2008), embora no 

discurso circulante fale-se muito sobre as dificuldades enfrentadas pelos 

professores, durante sua formação essas questões parecem minoradas. As 

observações e os diálogos com os professores permitem inferir que o choque, que 

destacamos na fala dos entrevistados, apresenta-se como fruto desse espaço 

reduzido para se conhecer e discutir a realidade professoral. Especialmente em 

Sociologia, alguns agravantes tornam esse impacto mais abrupto, como veremos 

adiante. 

 Partindo à segunda etapa das nossas entrevistas, falamos um pouco com os 

docentes sobre sua relação com a disciplina de Sociologia, galgando conhecer as 

condições objetivas de seu trabalho, exploradas teoricamente em nosso segundo 

capítulo e reiteradas pelas falas dos sujeitos ouvidos aqui. Mesmo entrevistando 

docentes habilitados e não habilitados para lecionar Sociologia, a carga horária que 

deve ser cumprida por esses professores, no que se refere ao quantitativo de aulas, 
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é a mesma: 20 horas/aula. O que acontece com o professor que ingressa no estado 

para lecionar Sociologia é que devido à exígua carga horária de aulas – uma aula 

por semana em cada turma, de aproximadamente 50 minutos30 – o professor precisa 

de um quantitativo de 20 turmas, com uma média de 35 a 45 alunos, para conseguir 

perfazer suas horas. 

 Essa realidade, latente aos docentes com habilitação em Ciências Sociais, 

ocasiona outra problemática grave. Para alcançar um quantitativo de 20 turmas 

numa só escola, esta precisa ser de grande porte, com uma quantidade elevada de 

alunos o que faz com que a maioria dos professores não consiga, numa instituição 

só, as aulas necessárias. Entretanto, no caso dos entrevistados, todos lecionam 

numa única escola, o que levanta a problemática à qual nos referimos e sobre a qual 

nos fala Santos (2011): 

 

(...) O que poderia parecer um fator minimizador do problema revela-se 
como agravante, porque inverte a relação meio-fim na gestão da 
distribuição docente, evidenciando o critério geográfico em detrimento do 
critério de formação específica para atuação numa dada disciplina. 
(SANTOS, et.al., 2011, p.543) 

 

 Os professores declaram, portanto, que pensando no deslocamento e na 

quantidade de escolas em que teriam de lecionar para abarcar as 20 turmas 

assumem outras disciplinas, para as quais não possuem formação, fragilizando o 

ensino destas e da própria Sociologia. Da mesma maneira fazem os docentes que 

não são habilitados para lecionar Sociologia, que geralmente assumem a disciplina 

para complementar sua carga horária. 

 

Já assumi muitas disciplinas diferentes, pois o deslocamento é um 
empecilho. Eu teria que conseguir uma escola muito grande para dar às 20 
aulas de Sociologia nela. Quase nenhum colega consegue. Id. 02 

 

Levo muito tempo estudando os conteúdos das outras disciplinas, atrapalha 
a própria Sociologia às vezes, mas precisei assumir as disciplinas para 
complementar minha carga horária. Id. 01 

 

Uso os livros para estudar os conteúdos de Sociologia e sempre tento 
aproximar com a minha área, a história, mas tenho dificuldades porque não 
tenho formação. Mas, logo que cheguei na escola nem me perguntaram, já 
me disseram: - professor, o senhor vai assumir umas aulas de Sociologia aí. 
Não tinha professor na época, fiquei meio sem escolha, pois, também tinha 
que completar minha carga horária. Id. 03. 

                                                        
30

 Alguns professores por lecionarem no horário noturno têm entre 35 a 40 minutos de aula. 
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 Se analisarmos também a primeira parte das TALP aplicadas, constatamos 

que dos 12 docentes, formados em Ciências Sociais, apenas 03 não lecionavam 

outras disciplinas, enquanto os demais ministravam, também, aulas de Filosofia, 

História, Artes, Geografia, Português e Inglês, o que reflete a relação delicada na 

distribuição de aulas/turmas que, no caso da Sociologia, agrava-se devido a sua 

baixa carga horária. A luta pela legitimação da Sociologia no Ensino Médio ganha, 

pois, um paradoxo: o professor que briga pelo seu espaço vê-se obrigado a toma-lo 

dos colegas. Contudo, caso os docentes assumissem 20 aulas, somente de 

Sociologia, em escolas diferentes, em diversos turnos, como ficaria a qualidade de 

seu ensino e de sua vida? Vinte aulas em vinte turmas diferentes, com a média de 

alunos da escola pública, significa um número de, aproximadamente, 800 

estudantes por docente. 

Ainda assim, a prática de assumir outras disciplinas, em nossa compreensão, 

contribui a precarização do ensino de Sociologia e das outras cátedras também, 

como reforça Santos et. al. (2011): 

 

Esse fator, sem dúvida, é um complicador para a qualidade do ensino 
ministrado, mesmo que o professor tenha uma boa didática, temos que 
considerar que as estratégias de ensino-aprendizagem não podem ser 
pensadas nem praticadas de forma desvinculada dos conteúdos a serem 
estudados, o que poderá resvalar numa maior insegurança do professor em 
sala de aula, interferindo em seu domínio de turma, tornando-se um 
permanente fator de estresse. (Santos et.al., 2011, p.543) 

  

Como reiteram os próprios docentes, as situações de estresse e insegurança 

afetam os que lecionam Sociologia sem habilitação e os que assumem outras 

cátedras para complemento da carga horária da referida disciplina, interferindo na 

ensinagem e, consequentemente, no aprender: 

 

Tento fazer um trabalho interdisciplinar entre história e Sociologia, mas 
tenho dificuldades. O tempo das aulas de Sociologia também é muito curto, 
as metodologias que penso – seminários, debates, leitura – se perdem 
porque o horário é muito rápido. Além disso, como já disse, tenho que 
estudar bem o conteúdo de Sociologia, você fica nervoso quando ensina um 
conteúdo sem a devida apropriação Id. 03 

 

Eu trabalho questões do cotidiano dos alunos. Trabalho, uso das redes 
sociais, cultura, gênero... Tento aproximar o máximo do dia-a-dia pra eles 
se voltarem mais paras as aulas de Sociologia. Id. 05 
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 Os docentes, sem a habilitação em Sociologia, recorrem a questões 

cotidianas, buscam aproximação com a sua área e, assim, revelam as dificuldades 

decorrentes da falta de formação, que muitas vezes resultam em aulas esvaziadas 

de conteúdo disciplinar e abarrotadas de discursos circulantes31. Da mesma forma, 

nos dizem os docentes formados em Ciências Sociais que assumem aulas de outras 

áreas: 

 

Quando eu comecei a dar aulas de Filosofia foi punk! Nós vemos alguma 
coisa na faculdade, mas não ajuda muito, fora que não tenho formação e 
ainda temos que ver como abordar o conteúdo em sala de aula. Estudei 
muito e perdia tempo com isso, mas precisava. Id. 01 

 
Tive um pouco de dificuldade com inglês, apesar de o conteúdo ser o mais 
básico. Mas, fui estudando e acho que hoje consigo dar conta. Talvez não 
como uma professora da área, mas é possível. Id. 02 

 

Nesse contexto, inferimos, pois, que a relação de ensino/aprendizagem, seja 

em outras disciplinas ou na própria Sociologia fica comprometida. Diante da falta de 

formação dos docentes, lecionando em outras áreas do conhecimento, sua 

capacidade de dirigir as situações de aprendizagem fica restrita. Vejamos, se o 

professor que tem a formação inicial necessária sente as dificuldades quando de seu 

encontro com a sala de aula, na eleição e abordagem de determinados conteúdos, 

conforme vimos nas falas dos entrevistados, como se porta aquele sem a formação 

específica? Para Perrenoud (2000), no momento de organização das situações de 

aprendizagem, o professor deve estar uma lição à frente dos discentes, dominando 

os saberes necessários, sendo capaz de localizar o que é essencial aos diversos 

contextos, atividade dificultosa aos professores que não tem a formação para 

lecionar determinadas disciplinas. Desse modo, como já afirmamos, a formação 

docente e as condições de trabalho dos professores são alguns dos fatores que 

exercem influência significativa nas relações de ensino/aprendizagem. 

Na consecução dessas ideias, na terceira e última parte de nossa entrevista, 

tratamos especificamente das questões que envolvem o processo educativo. Nessa 

etapa fomos bem específicos com os entrevistados – formados ou não em Ciências 

Sociais – que todas as questões faziam referência somente ao ensino/aprendizagem 

nas aulas de Sociologia. Nesse percurso do trabalho começamos a estabelecer uma 

                                                        
31

 Observações feitas em aula de Sociologia conduzida por docente sem habilitação em Ciências 
Sociais. 



161 

 

 

relação mais direta com o nosso objeto de estudo, ouvindo os discursos docentes, 

constatando similitudes e divergências sobre a temática. 

Quando nomeamos esse subtópico como aquele que está no percurso do 

fenômeno representacional, o fizemos pensando em antes de chegar ao 

conhecimento das dimensões representativas e do núcleo central das 

representações, erigir uma discussão sobre as falas dos docentes, que ilustram o 

caráter de suas formações iniciais, suas condições objetivas de trabalho com a 

disciplina de Sociologia que, entre outros fatores, originam o problema sistêmico das 

dificuldades relativas ao ensino e a aprendizagem na escola pública. Cientes de 

como estas falas refletem na prática desses professores e na elaboração de suas 

representações, podemos com mais tranquilidade partir ao objeto central de nosso 

estudo, evidenciando a parcela que nós acreditamos ter a formação dos professores 

sobre o que pensam/praticam em sala de aula. 

As discussões em torno das dificuldades relativas ao processo educativo 

estendem-se e revelam a complexidade de ações que possam modificar a realidade 

das aprendizagens tão escassas. A escola que é o cenário dessas ações passa por 

um longínquo período de crise e torna-se, para o estudante e até mesmo para o 

docente, um espaço de engodo. Para Saes e Alves (2004) a maior parte dos 

problemas de inadaptação, apatia e desinteresse dos estudantes com relação ao 

ambiente escolar são verdadeiros fenômenos sociais, que precisam ser analisados 

para além das prénoções, ou seja, pensar cientificamente os problemas enfrentados 

pelo ensino. Segundo os autores, esses problemas são o reflexo de uma escola que 

se diz democrática, mas encontra-se, na verdade, despreparada para acolher os 

filhos das classes populares. Essas desigualdades, segundo Michel Gilly (2001, 

p.323) perpassam a própria formação da escola obrigatória: 

 

Desde o início, a escola obrigatória é marcada por uma contradição 
profunda entre o discurso ideológico igualitário, que vê na instauração do 
direito à instrução para todos, nos bancos de uma mesma escola, um meio 
de suprimir as distinções de classe; e um funcionamento não igualitário, que 
se traduz por diferenças de desempenho relacionadas às diferenças sociais 
(...).  

 

 Embora nos fale do contexto parisiense, o discurso de Gilly (2001), assim 

como o de Saes e Alves (2004), ilustra o espaço de conflito social que também é a 

escola e como essas relações intervêm no processo educativo. As diferenças se 
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dão, inclusive, em muitos casos entre os professores e os discentes. Nessa 

contradição, os conflitos refletem muitas vezes a defasagem entre os objetivos da 

instituição e dos grupos que a compõem. Podemos inferir que a mesma defasagem 

se dá entre o ensino das disciplinas e sua aprendizagem. Essa divergência de 

entendimentos/necessidades entre o que o professor deve ensinar e o que o 

estudante quer aprender é produto de uma modificação dos papeis da escola, do 

docente e do próprio estudante. Já não é possível desconsiderar as mudanças 

sociais que ocasionam uma nova forma do jovem se relacionar com o saber e com a 

escola. 

 

Esses jovens da televisão e da internet consomem as aulas e aqueles que 
as ministram como consomem um programa de televisão, um clip ou uma 
publicidade; eles permanecem ou “zapeiam”; têm uma relação emotiva – 
“gosto ou não gosto” – e utilitarista com o saber – “para que serve saber 
isso?”. Os docentes às vezes vivem mal essas evoluções e constatam, 
impotentes, que não são capazes de competir com a mídia cada vez mais 
invasora e eficaz, pelo seu poder de sedução. (LESSARD; TARDIF, 2013, 
p. 258). 

 

 Ainda segundo Saes e Alves (2004, p.174),  

 

O currículo escolar ao separar o conhecimento científico e a produção 
cultural da prática e da realidade social por essa via, descarta liminarmente 
a conexão entre as atividades escolares e a experiência de vida dos alunos 
de origem popular. 

 

 Assim, os discentes da escola pública, que são tomados por essa mídia 

sedutora, mas são também oriundos das camadas populares buscam sentido para o 

que aprendem, com base no utilitarismo, na afetividade ou no respaldo que possam 

encontrar em suas realidades. Com o ensino de Sociologia não é diferente. Bem 

recente no contexto escolar, as relações utilitaristas e de tentativa de 

contextualização entre a Sociologia e a vida fora da escola, talvez sejam o reflexo do 

modo predominante como os discentes relacionam-se com a disciplina: 

 

A ficha deles ainda não caiu, ainda não dão muita importância para a 
Sociologia. Estão em processo de mudança, mas mesmo com a chegada 
da Sociologia no ENEM o interesse ainda é pequeno. Id. 03. 

 

Os 1ºs anos são mais resistentes, querem saber pra que serve e o que é, 
eles tem muita dificuldade. Já no 2º e 3º ano eu percebo avanços, 
curiosidade, interesse... Isso melhorou um pouco sim, principalmente depois 
dos últimos ENEM. Id. 02 
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No 1º ano é mais difícil, mas depois com as vivências e experiências eles 
vão melhorando. O ENEM ajudou um pouco nessa mudança, mas ainda 
precisa melhorar muito, o interesse ainda é baixo. Id. 05 
 
 
Com a chegada do ENEM eles sinalizam uma mudança, mas ainda chegam 
à escola sem saber o que é Sociologia e que serventia essa disciplina trará 
pra eles. Com o passar dos anos, quando percebem a disciplina em seu 
cotidiano, costumam se interessar mais e conseguem relacioná-la com seu 
cotidiano. Id. 04 

 

 Notamos que as relações utilitaristas e de contextualização se apresentam 

como as mais evidentes no contexto pesquisado. Como mencionamos no primeiro 

capítulo, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que surgiu como um 

instrumento avaliativo oficial deste nível de ensino, tornou-se hoje a possibilidade de 

ingresso dos estudantes na educação superior e ganhou certo protagonismo frente 

aos discentes de Ensino Médio. Quando pensamos o espaço da Sociologia no 

exame, vemos que sua notoriedade vem crescendo desde 2009, ano em que 

oficialmente foi inserida nas questões das provas. Desde então a disciplina vem, 

ainda que lentamente, crescendo em importância para estudantes, para os próprios 

docentes e dentro das escolas. Essa presença tem efeitos práticos no cotidiano 

professoral, na relação dos discentes com a disciplina e até mesmo nas relações 

comerciais, se pensarmos do ponto de vista da produção de materiais didáticos para 

o ensino de Sociologia, que acompanham a abrangência que a disciplina vem 

ganhando no exame. 

 Embora concordemos que sua inserção no ENEM e exames de vestibulares 

seja uma proposta interessante, do ponto de vista da legitimação do espaço e da 

relevância da disciplina, pensamos que o ensino de Sociologia não deve, de modo 

algum, restringir-se á preparação para os exames de acesso ao ensino superior. 

Esta deve ser uma possibilidade e não uma restrição de objetivos e conteúdos de 

aula. Até mesmo porque, como nos sinalizam os docentes, para além do ENEM os 

estudantes precisam vencer essa relação imediatista com a escola. 

 Partindo dessa relação discente com a Sociologia, ainda em vias de 

estabelecimento efetivo, discutiremos sob a ótica dos professores investigados, os 

principais emblemas relacionados à disciplina no Ensino Médio. Em suma, o 

processo de ensino/aprendizagem em Sociologia endossa e é também fruto das 

problemáticas encontradas na realidade da educação pública que, por sua vez, são 
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originadas em contextos bem semelhantes de formação deficitária, de condições de 

trabalho precárias, de desvalorização e desprofissionalização do docente, com 

alguns agravantes à Sociologia, que são produto de sua presença instável nos 

currículos escolares.  

 

Quadro 2.  Quadro-resumo das entrevistas 

QUESTÕES RESPOSTAS 

Dinâmicas das aulas Expositivas; 

Dialogadas; 

Mesa-redonda. 

Participação do aluno na exposição 

do conteúdo 

Espaço para participação, mas os 

discentes participam pouco; 

Estímulos com debates. 

Dificuldades no ensino de Sociologia Dificuldades com os alunos 

(desinteresse); 

Carga horária/Material; 

Novas tecnologias (distração). 

Dificuldades na aprendizagem de 

Sociologia 

Falta de leitura/vocabulário; 

Falta de conhecimento histórico; 

Dificuldades cumulativas. 

Percepção da aprendizagem (ou não) 

dos discentes, fora dos momentos 

avaliativos 

Processual, só possível de notar ao final 

do ano, ou do Ensino Médio; 

Nota-se pelos discursos, posturas, 

diálogos. 

Tempo/Espaço para as situações de 

dúvidas 

Pouco tempo, fora da sala de aula, para 

auxiliar com as dúvidas; 

Pouca demanda, questões 

emergenciais. 

Avaliação da aprendizagem Escolas acordam um modelo; 

Preferência pela avaliação contínua; 

Prova objetiva pouco eficiente. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Este quadro-resumo expõe as principais questões que envolvem o processo 

educativo em Sociologia, apontadas pelos docentes entrevistados, sendo elaborado 

a partir da terceira e última parte do roteiro das entrevistas, resumindo as questões 

colocadas em tópicos e categorizando as respostas, por aproximação semântica, 

assim como propõe Bardin (2014) para condensar, representar de maneira mais 

simplificada os dados colhidos. Assim, vejamos 

De modo geral, de acordo com o quadro, a perspectiva dos professores de 

Sociologia sobre o ensino e a aprendizagem da disciplina apresenta-se, apesar dos 

problemas enfrentados, respaldada numa ótica do estudante como protagonista do 

processo educativo, dentro do sujeito histórico-cultural pensado por Paulo Freire, 

conforme vimos no segundo capítulo. Na observação de duas aulas, de dois 

docentes distintos, notou-se a preocupação em dar voz aos estudantes, em situá-los 

na relação conteúdo disciplinar/realidade objetiva. A ideia de mostrar aos discentes 

que estes são indivíduos sociais e históricos, protagonistas de suas histórias 

aparece muito fortemente no discurso dos professores, que enxergam na Sociologia 

uma franca possibilidade para tal emancipação. 

 Dentro da proposta de Freire (1983) essa emancipação ganha o significado 

de humanização, que luta contra a desumanização dos sujeitos e tem no processo 

educativo grande aliado. Assim como Theodor Adorno (1995), quando defende uma 

educação voltada ao uso da razão objetiva, da autonomia e da autolegislação, como 

vimos outrora, com a perspectiva de uma emancipação baseada na crítica, pois “A 

educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão 

crítica” (ADORNO, 1995, p. 121). Nesse contexto, nos dizem os professores de 

Sociologia, que suas aulas são espaço de exposição, mas também de diálogo e que 

os discentes são estimulados a colocar-se, contribuindo para a construção do 

conhecimento: 

 

A teoria sociológica é muito complexa, precisamos conversar com os 
alunos, chama-los a participar e tentar leva-los a abstrair o conteúdo, 
relacionando com a sua realidade. Se não fizermos isso eles não aprendem. 
A participação e a transposição didática são fundamentais. Id. 04 

 

Minhas primeiras experiências foram ruins. Até que adotei o modelo mesa-
redonda. Eles leem previamente o conteúdo e fazemos uma mesa de 
discussão na aula. Eles vão falando dos exemplos e eu tentando puxar para 
o conteúdo. Tem melhorado bastante. Id. 03. 
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Os alunos, por vezes, são tímidos, mas eu costumo utilizar debates, júri 
simulado e as participações são avaliativas. Com o passar do tempo eles 
vão avançando. Id. 02 

 

  

Especificamente sobre as metodologias de ensino adotadas, assim como 

condensamos no quadro-resumo, os professores em sua totalidade realizam um 

momento expositivo do conteúdo e declaram que “driblando as condições e tempo 

de aula” (Id. 01) procuram utilizar recursos variados – quando dispõe – para 

dinamizar as aulas: 

 

Costumo fazer uma primeira parte expositiva, pois é necessária, e quando 
podemos uso curtas, músicas, mídias sociais para tentar mudar um pouco. 
Id. 01 

 

A parte expositiva não pode faltar, mas também temos que pensar no aluno. 
Não é para fazer um show toda aula, mas dá para chama-los ao debate, 
usar músicas, vídeos e tentar trabalhar isso com outras disciplinas e 
colegas, já que nosso tempo é tão curto. Id. 02  

  

A necessidade de expor o conteúdo parece uma prerrogativa, e importante, 

ao ensino/aprendizagem da Sociologia. E, nesse contexto, os professores declaram 

a necessidade de envolver o aluno, sempre que possível, pela variação 

metodológica. Todavia, atentos aos discursos docentes e tomando as observações 

das aulas, como amplamente frisamos nesse estudo, é necessária a 

contextualização dos conteúdos e sua proposição de modo mais inteligível, desde 

que essa prática não se sobreponha ao conteúdo disciplinar, fundamental aos 

discentes. Essa perspectiva parece assentada nos professores investigados em 

entrevistas, todavia, valemo-nos desta ressalva, pois, em observação a aula de um 

dos professores pesquisados, notamos certo esvaziamento de conteúdo e excesso 

de exemplos cotidianos discutidos majoritariamente, com base em assertivas do 

senso comum. Assim, coadunamos com Handfas e Teixeira (2007), quando afirmam 

que: 

 

O ensino referendado unicamente no indivíduo singular impede, ao nosso 
ver a superação do senso comum, na medida em que permanece nos 
limites da experiência empírica ou imediata desse indivíduo. Por 
conseguinte, não fornece os elementos teóricos necessários para que o 
aluno adquira por meio dos conceitos sociológicos, a capacidade de 
desnaturalizar e de estranhar os fenômenos sociais, compreendendo-os 
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não como práticas individuais, mas sim como relações sociais entre grupos 
e classes sociais. (HANDFAS; TEIXEIRA, 2007, p. 140). 

 

 Ressaltamos ainda, como já mencionado, a compreensão da escola como 

espaço institucionalizado de mediação daquilo que fora social e culturalmente 

acumulado, sendo crucial a fundamentação teórico-científica. Reiteramos que não 

coadunamos com uma perspectiva de ensino voltada somente a experiência 

empírica, contudo, salientamos a relevância da transposição dos conteúdos e de 

aproximação do contexto estudantil na aprendizagem significativa, não somente em 

Sociologia, como nas demais áreas do conhecimento. 

 

A práxis educacional é sempre contingencial, de modo que remete a uma 
possibilidade de articulação entre os conceitos sociológicos, as teorias, e os 
temas, estes, apresentam-se enquanto aporte imprescindível para tocar a 
realidade do aluno. Sua capacidade de gerar polêmicas (...) deve ser 
utilizada a seu favor, enquanto fomentador reflexivo de uma prática 
pedagógica emancipadora. (OLIVEIRA, 2013, p. 52-53). 

 

Ainda assim, mediante o esforço colocado pelos docentes entrevistados em 

realizar a referida transposição, em propor metodologias que envolvam a exposição 

de conteúdo, mas também a participação estudantil, conforme notamos no quadro-

resumo, uma das maiores dificuldades apontadas por esses docentes no ensino da 

disciplina refere-se ao desinteresse dos estudantes. Esse desinteresse, mais uma 

vez, segundo os professores, respalda-se na questão utilitarista e imediatista, que 

envolve o ensino de um modo geral e também o ensino de Sociologia. Além disso, 

segundo os professores, fora do contexto ENEM, os discentes tem dificuldade 

estabelecer um sentido para a Sociologia, não compreendendo o porquê de estuda-

la e a classificam como um saber desnecessário, sem importância. Esse discurso 

torna-se compreensível quando ouvimos os professores sobre a aprendizagem de 

seus alunos em Sociologia: 

 

Eles têm muita dificuldade. Não conhecem a história, o que dificulta a 
contextualização e tem muita dificuldade de interpretação. Id. 05 

 

A leitura e escrita são o maior problema, sem dúvida. Eles muita resistência 
porque tem dificuldade de abstração, de interpretação, de leitura. Trabalho 
muito com redação e textos tentando ajuda-los. Id. 02 

 

Eles não têm o hábito de ler. Com as novas tecnologias tem acesso a muita 
informação, mas não sabem usá-las e não conseguem localizar. Não 
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conseguem contextualizar essas informações. Tento trabalhar textos, 
leituras, produções textuais. Id. 04 

 

A dificuldade em leitura é gritante. Não tem vocabulário, mas isso não é só 
em Sociologia, essa dificuldade é acumulada, são muitos anos na escola e 
os alunos no Ensino Médio não sabem ler e escrever. Id. 03 

 

 Tomando essas falas inferimos que as dificuldades acumuladas das etapas 

anteriores da educação tem um rebatimento preocupante no ensino sociológico. 

Com as problemáticas que transcendem a Sociologia, os estudantes não 

conseguem ler e interpretar textos, localizar-se social e historicamente e, portanto, 

tem dificuldades em compreender porque devem deter-se a um conhecimento tão 

supérfluo, tão parecido com o que já conhecem, se acumulam dificuldades em 

Língua Portuguesa e História, por exemplo, que são disciplinas consideradas tão 

mais importantes, que já possuem uma tradição escolar. Daí a questão: Porque 

estudar ou para quê serve a Sociologia?  

Como nos colocam Handfas e Teixeira (2007), a escola, enquanto ambiente 

multifacetado abriga uma juventude que possui expectativas e interesses diversos, 

que desenvolveram uma nova forma de relação com esse espaço que é tanto um 

lugar de acesso ao que se acumulou na história e na cultura, quanto um espaço de 

sociabilidade. As autoras (2007, p.135), ao citar Bourdieu (1983, p. 113), 

compartilham uma perspectiva interessante do autor, sobre essa juventude, que nos 

diz que “falar dos jovens como se fosse uma unidade social, um grupo constituído, 

dotado de interesses comuns e relacionar estes interesses a uma idade definida 

biologicamente já constitui uma manipulação evidente.”. Portanto, os profissionais da 

educação, bem como os professores devem ser vigilantes ao entendimento das 

diferenças, buscando uma educação respaldada no diálogo e na comunicação entre 

essas realidades tão distintas. Um desafio, precisamos admitir. 

Retomando nosso quadro-resumo podemos constatar essa dificuldade, 

quando arguimos os professores sobre suas percepções a respeito da 

aprendizagem dos estudantes fora do momento avaliativo. Todos foram categóricos 

ao afirmar que era muito difícil dar conta da aprendizagem de, em média, 750 a 800 

alunos, a não ser no momento da avaliação. Há semelhante dificuldade no momento 

de sanar as dúvidas dos discentes – apesar da pouca demanda relatada – fora da 

sala de aula, devido o curto intervalo entre uma aula e outra. Novamente, a 

realidade se impõe como um entrave a um melhor desenvolvimento do 
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ensino/aprendizagem da disciplina, fato que os professores, de algum modo, tentam 

minimizar: 

 

Costumo utilizar as redes sociais, para tentar estender o tempo das aulas, 
ajudar com alguma dúvida... Tem dado certo. Mas, a demanda ainda é 
pequena.  
 
É difícil notar se estão ou não aprendendo sem ser na avaliação. Mas, 
conseguimos ver alguma coisa nos diálogos e nos discursos. Id. 03. 

 

As dúvidas, quando me procuram, se for em sala ali mesmo tento resolver, 
ampliar o que estou explicando. Quando não, uso os intervalos entre uma 
aula e outra, eles me pegam no corredor e vamos conversando. 
Costumo observar a aprendizagem e notar que não estão indo bem, 
geralmente, quando estão muito indiferentes ou quando não conseguem 
acompanhar. Id. 04 

 

Os alunos só procuram com dúvidas quando estamos perto da avaliação. É 
algo bem emergencial. Fora esse momento, utilizo as redes. Dá muito certo. 
Tento me aproximar pra ver se estão aprendendo, mas é ao final do terceiro 
ano que vemos isso melhor, nas falas e posturas. Algumas mudam, outras 
não. Id. 01 

 

 Tardif e Lessard (2013) falam sobre o discurso de crise do ensino e as 

dificuldades provenientes da ausência de um modelo alternativo ao ensino clássico, 

que resultam num certo abandono dos docentes, sem uma referência, tentando 

encontrar sentido para às experiências vividas. A crise no ensino afeta diretamente a 

profissão de professor. É, portanto, um fator complicador ao desejo de um ensino de 

qualidade essas condições de trabalho enfrentadas cotidianamente pelos docentes. 

O trabalho exaustivo e excessivo que muitos professores enfrentam acaba sendo 

naturalizado como inerente à atividade docente e atinge a todos os profissionais, 

chegando ao extremo de sair do contexto da escola e invadir o espaço privado da 

vida dos professores.  

O ciclo de vida professoral revela às expectativas e frustrações que os 

docentes sofrem no decorrer da sua carreira e que, certamente, interferem nas suas 

práticas. A ideia de um ofício reduzido ao bom domínio de sua matéria de ensino e 

certa habilidade para a comunicação e para o trabalho com os alunos minimiza a 

multiplicidade de questões subjetivas e objetivas que envolvem a atividade de ser 

professor. A avaliação da aprendizagem é uma dessas questões. 

 Em maior ou menor grau de rigidez, as cinco escolas dos professores ouvidos 

estabelecem um modelo prévio de avaliação. Algumas colocam à questão em 
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debate, outras simplesmente, segundo os docentes, elegeram um modelo avaliativo 

que deve ser seguido por todos. No caso dos cinco professores entrevistados, a 

ideia da avaliação diagnóstica, contínua e permanente é uma preferência. Ainda 

assim, por determinação das escolas, três dos docentes entrevistados realizavam 

provas escritas e já deixavam clara sua insatisfação quanto à percepção da 

aprendizagem discente: 

 

Há a exigência de uma prova, no modelo da prova do ENEM, que equivale 
à metade da nota. Por causa das dificuldades com leitura os alunos não se 
saem bem, ou se saem, o que nos fazem pensar se realmente aprenderam, 
se colaram, porque quando um aluno com dificuldades se sai bem numa 
prova dessas você desconfia. Os seminários e debates são bem melhores, 
uso pra compor a outra parte da nota. Eles se saem melhor, acho que é 
mais significativo. Id. 01 

 

Temos que fazer uma prova valendo 60 e os trabalhos valendo 40. Eu 
costumo avalia-los melhor nos seminários, nas redações e nas questões 
discursivas das provas. Consigo notar se eles se apropriaram do conteúdo, 
se conseguem estabelecer relações. Id. 02 

 

 Há certo consenso quanto ao baixo poder avaliativo das questões objetivas 

nas provas e a como os alunos envolvem-se mais e os professores conseguem 

notar a capacidade de articulação do que foi aprendido nos seminários, debates e 

afins. Dois dos docentes arguidos dizem burlar o sistema de provas estabelecido 

pela escola, desenvolvendo avaliação contínua e, principalmente, seminários e 

mesas-redondas. Os professores, que em sua autoavaliação ao final da entrevista, 

declararam-se como não prontos, inacabados, parecem ter mais facilidade em 

reconhecer também o inacabamento de seu aluno e se mostram, dentro de suas 

possibilidades, sensíveis à modelos avaliativos que entendem a construção do 

conhecimento de modo processual, enfrentando o tempo de aprendizagem definido 

pela escola, que mostra-se rígido e indiferente à heterogeneidade de seu ambiente. 

 

Os critérios de avaliação do saber dos meninos e meninas que a escola 
usa, intelectualistas, formais, livrescos, necessariamente ajudam as 
crianças das classes sociais chamadas favorecidas, enquanto desajudam 
os meninos e meninas populares. E na avaliação do saber das crianças, 
quer quando recém-chegadas a escola, quer durante o tempo que nela 
estão, a escola, de modo geral, não considera “o saber de experiência feito” 
que as crianças trazem consigo. Mais uma vez, a vantagem é das crianças 
das classes médias, de que resulta seu vocabulário, sua prosódia, sua 
sintaxe, afinal tal competência linguística, coincide com o que a escola 
considera como o bom e o certo. A experiência dos meninos populares se 
dá preponderantemente não no domínio das palavras escritas, mas no da 
carência das coisas, no dos fatos, no da ação direta. (FREIRE, 2001, p. 22). 
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O que elucida Freire (2001) é uma reafirmação do que apresentamos na 

análise dessas entrevistas quanto às dificuldades de aprendizagem dos estudantes 

em Sociologia, devido sua restrita relação com um mundo das letras, oriunda de 

uma ausência de hábito de leitura e escrita que tem sua bases firmadas no seu 

capital cultural. Predominantemente advindos das classes populares, os alunos da 

escola pública média potiguar, acumulam problemáticas para as quais a estrutura 

educacional parece indiferente. A avaliação é um aspecto salutar do processo 

educativo e deve, portanto, estar em favor do bom andamento deste. Se pensarmos 

o conhecimento em construção processual, assim também deveria estar à avaliação, 

num processo que permita, de fato, à inclusão dos estudantes e a verificação de sua 

aprendizagem. 

 Aqui, portanto, fechamos nossa incursão sobre o que discursam a respeito de 

ensino e aprendizagem em Sociologia alguns dos docentes da rede pública do 

município de Natal. É no discurso que encontramos a materialidade da ideologia, 

produzido a partir dos percursos formativos dos sujeitos. Nessa produção discursiva 

consente-se aquilo que pode ou não ser dito, aquilo que reflete a formação 

discursiva do grupo. Assim como nos diz Jodelet (2001, p.34), “Partilhar uma ideia 

ou uma linguagem é também afirmar um vínculo social e uma identidade (...). A 

partilha serve à afirmação simbólica de uma unidade e de uma pertença.”. 

Nesse sentido, pensamos talvez num processo inverso, em conhecer os 

discursos que circulam sobre ensino/aprendizagem em Sociologia, considerando os 

percursos formativos e às condições de trabalho de seus interlocutores: os 

professores, para tão somente subsidiarmos as elaborações representativas que 

estes sujeitos têm sobre ensino/aprendizagem da disciplina em questão. No trabalho 

do professor Santos (2002, p. 173), ao citar Menezes (1986, p.21), fica clara a 

relação entre a formação e a prática, que insistentemente reiteramos: 

 

Um licenciando em matemática que aprende os conhecimentos dessa 
disciplina, “com um professor de costas, enchendo o quadro de fórmulas”, 
provavelmente, ensinará matemática da mesma forma. De modo 
semelhante, um licenciando em Ciências Sociais que, aprende a teoria 
social desvinculada da pesquisa e da discussão metodológica, tenderá a 
ensinar Sociologia como um conjunto de conceitos abstratos. (...) A 
problemática da licenciatura não é somente uma questão de didática, mas 
sobretudo, de conteúdo. Faz-se necessário na formação do professor, a 
aprendizagem de conteúdos práticos. 
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Adiante, exploraremos a influência dessa formação na elaboração desses 

discursos, que interferência podem ter na construção de uma representação sobre o 

nosso objeto de estudo e como essas representações – que tem origem nos 

discursos compartilhados – influem no fazer desses docentes. 

 

 

4.5 Das dimensões representativas ao Núcleo Central das 

representações: sobre ensino e aprendizagem em Sociologia, que imagem tem 

seus professores? 

 

 Um dos processos fundamentais de estudo da Psicologia Social reside na 

maneira como ordenamos o mundo a nossa volta. Como trazemos no início deste 

capítulo, as representações sociais cumprem o papel de nos auxiliar nesse 

ordenamento e classificação da realidade. Seu caráter misto de fenômeno percebido 

e também de conceito reflete o fato de que o pensamento social mantem uma estrita 

relação com os eventos concretos da prática social e que, portanto, para ser 

comunicado deve permanecer vivo na sociedade, ser um pensamento em imagem. 

(JODELET, 2001, p. 39). Realidade e imagem numa relação próxima são, pois, 

produtos e também produtores das representações compartilhadas socialmente. 

Segundo Moscovici (2013, p.74) 

 

Se existem imagens, se elas são essenciais para a comunicação e para a 
compreensão social, isso é porque elas não existem sem realidade (e não 
podem permanecer sem ela), do mesmo modo que não existe fumaça sem 
fogo. (...) Então, como por uma espécie de imperativo lógico, as imagens se 
tornam elementos da realidade, em vez de elementos do pensamento. 

 

É nesse sentido que pensamos o termo, no que se refere à imagem que os 

professores de Sociologia compartilham sobre o ensino e a aprendizagem da 

disciplina. No erigir de uma representação, o caráter imagético faz-se presente, 

essencialmente como vimos no processo de objetivação. Ou seja, quando os 

professores transformarem aquilo que antes era desconhecido numa imagem que é 

concreta, dotada de sentido e naturalizada para eles. Transformar um conceito em 

imagem é obra da objetivação, é tornar concreta uma ideia que, talvez, fosse 

imprecisa, atribuindo-lhe a materialidade necessária à sua familiarização, 
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localizando-a, portanto, dentro da realidade que a produziu e que é também 

modificada por ela. 

 Entendendo essa imagem dentro do contexto das representações como algo 

que ganha concretude, que adquire sentido e, portanto, auxilia no ordenamento 

social passamos a analisar as dimensões representativas elaboradas a partir das 

evocações dos professores sobre ensino e aprendizagem em Sociologia, visando 

conhecer a imagem que os docentes elaboram sobre esse objeto.  

 

4.5.1 Dimensões representativas 

 

Ao utilizarmos a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), solicitamos 

aos 21 sujeitos pesquisados, em dois instrumentos diferentes – um sobre ensino e 

outro sobre aprendizagem – que a partir dos termos indutores elencassem as três 

primeiras palavras que conseguissem relacionar ao tema.  

Conforme vimos, no anseio de conhecer aquilo que é mais latente nos 

sujeitos pesquisados, a TALP é corriqueiramente utilizada nos estudos no campo da 

TRS. Nesse sentido, partindo de nossos termos indutores32, os professores 

evocaram as três palavras mais significativas sobre o que é ensinar Sociologia e o 

que é a aprendizagem na disciplina. Partindo do método de categorização descrito 

por Bardin (2014), dimensionamos as palavras evocadas nestas categorias, 

dispostas nesse texto de modo aleatório. A categorização, já explorada em nosso 

texto, nesse caso deu-se por aproximação semântica, ou seja, construímos as 

dimensões agrupando as palavras segundo afinidade temática, ou de sentido. Essa 

categorização nos permitiu uma primeira aproximação dos dados obtidos. 

Assim, no que se refere ao ensino de Sociologia as evocações contidas nas 

TALP permitiram a elaboração de seis dimensões representativas, a saber: 

profissional, práxis-pedagógica, valorização, crítico-social, positiva e negativa. Nas 

análises que seguem veremos que as evocações agrupadas perpassam às 

questões de legitimação, comprometimento, dificuldades e paixões que envolvem 

ensinar Sociologia, segundo os sujeitos investigados. Seguem as dimensões:  

  

 
 

                                                        
32

 “Ensinar Sociologia é...” e “Aprendizagem em Sociologia é...” 
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Figura 2. Dimensões representativas do "Ensinar Sociologia é..." 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Sobre a aprendizagem em Sociologia as evocações contidas nas TALP 

resultaram, também, na elaboração de seis dimensões representativas, a saber: 

conceitual, operacional, valorização, crítico-racional, cognoscente e abstração. Nas 

análises dessas dimensões notamos que as principais questões envolvem as 

possibilidades de conhecimento, desvelamento das relações sociais, além das 

problemáticas de compreensão e da vertente intervencionista a que estariam 

relacionadas à aprendizagem em Sociologia, segundo os sujeitos investigados. 

Seguem as dimensões:  

 
 

Figura 3. Dimensões representativas da "Aprendizagem em Sociologia é..." 
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Fonte: elaborada pela autora. 

 

Nas análises que seguem propomos um comparativo entre as categorias 

estruturadas sobre o ensino e as sobre aprendizagem. Enfatizamos que sobre a 

aprendizagem a escolha do termo “Aprendizagem em Sociologia é...”, em detrimento 

do “aprender” deu-se, pois, em nosso entendimento, o substantivo facilitaria a 

compreensão de que a aprendizagem em questão era a dos estudantes e não dos 

próprios docentes, diferente do verbo “ensinar” que trazia a clareza necessária ao 

que significava ensinar Sociologia para aqueles professores. Relatamos ainda a 

maior dificuldade em relacionar as palavras para aprendizagem, os professores 

demoravam mais, pensavam mais, enquanto as evocações relativas ao ensino eram 

rapidamente elencadas. As duas TALP foram realizadas no mesmo dia, sendo que 

10 professores responderam primeiro a TALP sobre ensino e 11, primeiro a que 

falava sobre aprendizagem. As falas aqui utilizadas referem-se às justificativas que 

os docentes tinham que dar para escolha e hierarquização das palavras, conforme 

prevê o uso das associações livres. 

 As duas primeiras dimensões representativas a serem analisadas, tanto no 

ensino, quanto na aprendizagem envolvem uma perspectiva amplamente discutida 

nesse trabalho que é a valorização e profissionalização da atividade docente. No 

caso da valorização do ensino de Sociologia, os discursos nos sujeitos pesquisados 

a despeito da importância da disciplina são recorrentes. Os professores são 
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categóricos em defender a necessidade do ensino sociológico, bem como a 

relevância de sua aprendizagem no contexto escolar. Sobre o ensino, os docentes 

afirmam: 

 

Importante, porque permite ao aluno refletir sobre o meio social, inferir sobre 
ele criticamente e entender o processo histórico-social no qual está inserido. 
Id. 12. 

 

Primordial, pois a partir da Sociologia podemos ter uma nova visão da 
nossa realidade, estudar a nossa sociedade com outros olhos. Id. 19 

 

  

Sobre a importância da aprendizagem, o discurso segue no mesmo sentido: 

 

A construção de um pensamento para o crescimento como pessoa, 
cidadão, passa pela aprendizagem de Sociologia. Conhecimento de muito 
valor e promissor (futuro). Id. 16. 

 

Vivemos dentro de um contexto social onde estamos condicionados a agir 
conforme um sistema. Através da Sociologia podemos analisar e 
compreender este meio. Id. 19 

 

A valorização da Sociologia enquanto saber escolar perpassa também pela 

valorização de seus docentes e pela legitimação do espaço dessa disciplina nos 

currículos e na escola. Os professores alertam para a necessidade dessa ciência 

também em seu sentido prático, para que seja vista pelos alunos como um 

instrumento de compreensão da realidade social e interferências críticas nesse 

contexto. Assim, pelas possibilidades de análise e compreensão social, de 

inferências críticas tanto o ensino, quanto a aprendizagem de Sociologia ganham 

uma representação de valorização, de importância. 

 Consolidar a Sociologia enquanto disciplina no Ensino Médio é também 

consolidar o papel do professor de Sociologia. Assim como nos diz Santos (2002), 

em conclusões semelhantes no que se refere ao que pensam os docentes de 

Sociologia no Distrito Federal: 

 

Na busca da legitimidade, é necessário então, reafirmar que “a Sociologia é 
uma ciência” “Não exata”, como seria Matemática, a Química, Física, 
mesmo assim seria uma ciência, como mostrara Durkheim. Portanto, ela 
estaria posicionada no mesmo patamar das demais disciplinas. 
Consequentemente, merecedora da mesma deferência por parte de alunos 
e demais professores. (SANTOS, 2002, p.104). 
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 Essas dimensões representam, portanto, o discurso e a necessidade de 

afirmar a importância da permanência dessa disciplina na escola média, que ainda 

não alcança o mesmo patamar que outras cátedras, mas segue galgando seu 

espaço. Os professores parecem endossar esse imperativo nos dois campos do 

processo educativo, pois, assim como Santos (2011) nos mostra em seu estudo a 

carga horária e, quando da época de realização do seu trabalho, a ausência da 

Sociologia em processos seletivos agravavam a desimportância dessa disciplina 

escolar. 

 

A distribuição da carga horária dos professores de Sociologia para além 
dessa disciplina revela o quanto ela apresenta um caráter secundário em 
relação a outras tradicionalmente presentes no currículo do Ensino Médio 
(...), as quais não contam com a trajetória de intermitência curricular da 
Sociologia. (...) Mesmo absolutamente questionável, os estudantes, e 
infelizmente não só eles, mas professores e a escola como um todo, 
costumam associar a importância de uma disciplina ao fato figurarem nos 
processos de seleção para entrada nas universidades brasileiras. 
(SANTOS, et. al. 2011, p. 544). 

 

 Conforme vimos nas entrevistas no tópico anterior, os estudantes, segundo 

seus docentes, ainda estão em processo de mudança do seu habitus no que se 

refere à relação com a Sociologia, principalmente depois da inserção da disciplina 

no ENEM, o que justifica a presença de uma dimensão de valorização tanto no 

ensino, quanto na aprendizagem sociológicos.  

Na analogia seguinte as dimensões profissional (ensino) e conceitual 

(aprendizagem) refletem uma continuidade dessa valorização do 

ensino/aprendizagem sociológicos, colocada pelos professores. As duas dimensões 

representativas seguem a emergência de práticas que possam elucubrar essa 

relevância da Sociologia e que são necessárias tanto à sua continuidade na escola 

média, quanto à profissionalização de seus docentes. Sobre a dimensão profissional 

do ensino os professores dizem: 

 

A disciplina é fundamental para que cumpramos com o compromisso 
exigido pela docência da disciplina. Sobre a metodologia, faz-se necessário 
novos métodos e técnicas para não tornar a aula cansativa e 
desestimulante. Id. 01 

 

A identificação dos conceitos básicos é essencial para a compreensão da 
disciplina. Id. 07 
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É um desafio, por ser uma disciplina que trata de temas muitas vezes 
polêmicos. É preciso responsabilidade do professor na relação com o aluno. 
Id. 11 

 

O profissionalismo é importante. Com responsabilidade e humildade de 
rever conceitos e práticas. Id. 03 

 

  

A aprendizagem em Sociologia, desse modo, contem uma dimensão conceitual: 

 

Os alunos através da Sociologia, bem como em outras disciplinas, podem 
ter contato com contextos históricos pretéritos, para assim fazerem 
analogias à contemporaneidade, com uma visão mais crítica do mundo. Id. 
18. 
 
É importante para tornar alunos cidadãos conscientes, sabendo conviver em 
sociedade e compreender que tudo ao nosso redor é resultado de escolhas 
políticas. Id. 13. 

 

Os docentes mostram-se preocupados com a estruturação da disciplina por 

meio de seus conceitos, temas e, principalmente, da relação que eles próprios 

fazem entre estes e suas práticas. Aventamos uma ansiedade na construção de 

uma Sociologia sólida na escola média e de docentes cautelosos quanto ao seu 

papel para essa consolidação e para sua própria profissionalização. Percebemos 

isto, imediatamente, quando da emergência da categoria conceitual na 

aprendizagem. Se ensinar é profissionalismo, disciplina, metodologia, estudos, 

então, na aprendizagem os professores esperam alcançar a faculdade intelectiva de 

seus alunos, fazendo com que concebam as relações sociais na perspectiva 

sociológica, aquela tão importante à valorização da disciplina escolar, que culmina 

na demarcação dos conhecimentos da Sociologia, aclamados como relevantes pelos 

seus docentes. 

Essa relevância e demarcação nem sempre fizeram parte do contexto de 

ensino da Sociologia: 

 

Tanto “estudos” de Sociologia, como “conhecimentos” de Sociologia não 
asseguram sua oferta enquanto disciplina, afinal seu “tratamento 
interdisciplinar” – certamente entre as disciplinas já existentes como História 
e Geografia – dispensaria a necessidade de mais uma disciplina, a 
Sociologia. (CASÃO; QUINTERO, 2007, p. 229). 
 
 

Desse modo, os professores parecem próximos a uma submissão de sua 

prática sociológica à razão epistemológica “para definir e inculcar uma atitude de 
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vigilância em seu trabalho de professor: verificar constantemente se o que está 

trabalhando com os alunos do ensino médio faz parte de sua realidade, é de seu 

interesse (...).”. (PEREIRA, 2007, p.149), na busca por fortalecer e demarcar o 

campo dos saberes disciplinares da Sociologia na escola média. 

 Conforme os dilemas do sociólogo pesquisador, elencados por Bourdieu, 

Passeron e Chamboredon (2010), os professores de Sociologia dão indícios de 

estarem atentos às relações entre senso comum e conhecimento científico, tão 

delicadas no que se refere à Sociologia, posto que esta relação deva fazer-se 

dialética, partindo do senso comum ao conhecimento mais elaborado, 

desconstruindo a ideia de que qualquer um pode emitir depoimentos e opiniões que 

expliquem, cientificamente, as relações sociais. Sumariamente, as dimensões 

representacionais da valorização e profissional – no que se refere ao ensino – e 

conceitual – relacionada à aprendizagem, são em nossa compreensão, resultado da 

intermitência curricular da Sociologia e sua consequente fragilidade. Ensinar 

Sociologia é também e, portanto, reafirmar sua importância, profissionalizar esse 

ensino, ser cuidadoso com ele e, embora rejeitem nas entrevistas essa relação 

utilitarista, os docentes tendem a mostrar a utilidade sociológica, buscando sua 

legitimidade na escola, junto aos pais, estudantes e os próprios colegas de 

profissão.  

Quando os professores falam da importância de conhecer essa realidade sob 

a perspectiva sociológica assemelham-se ao que nos diz Berger (1986), quando 

defende que o conhecimento em Sociologia serve muito mais a municiar os 

indivíduos que pretendem alguma ação social, do que a uma ação propriamente 

dita. Para o autor a função da Sociologia é a tentativa de compreensão das relações 

sociais, não necessariamente uma ação ou transformação da realidade. 

 Todavia, essa importância de compreensão social destacada pelos docentes, 

parece remeter a uma ação quando analisamos as dimensões da práxis 

pedagógica (ensino) e a operacional (aprendizagem). Sobre as palavras que 

representam a práxis, nos falam os professores: 

  

A aprendizagem é importante, estamos aprendendo com os alunos no 
processo ensino/aprendizagem. Id. 21 

 

A prática como elemento fundamental para o entendimento da disciplina. Id. 
07 
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Politizar: gerar no indivíduo uma conscientização política. Id. 05. 

 

Politizar para ele conhecer seus direitos e deveres. Id. 04. 

 

O diálogo é essencial e base para possibilitar uma formação de boa 
qualidade, gerando sujeitos críticos e capazes de construir um futuro melhor 
para si e para todos. Id. 10 

 

 E sobre a operacionalização na aprendizagem, temos que: 

 

O conhecimento de Sociologia permite a pessoa saber o que é ser um 
cidadão, saber atuar, agir na sociedade. Id. 04 

 

Quando o aluno compara o texto com o cotidiano e dialoga a matéria com o 
dia-a-dia. Entender para debater. Id. 02 

 

É prática na busca da resolução de problemas. Id. 17  

 

Dentro da perspectiva histórico-crítica, admitindo a incompletude do humano, 

os sujeitos encontram-se dentro de uma realidade, que deve ser seu ponto de 

partida. No caso dos professores, as condições de seus discentes devem ser 

ponderadas no momento de sua prática. Há que se entender, entretanto, a diferença 

entre prática e práxis. O conhecimento sociológico, levantando pelos professores 

como essencial ao desvelar das relações sociais, pode transformar as concepções, 

conceitos e as representações que os alunos têm da realidade na qual estão 

inseridos, mas caso não materialize nenhuma mudança nessa realidade não é uma 

forma de práxis. Segundo Bottomore (2012) ao referir-se a práxis na concepção 

marxista: 

 

A expressão práxis refere-se, em geral, a ação, a atividade, e, no sentido 
que lhe atribui Marx, à atividade livre, universal, criativa e auto-criativa, por 
meio da qual o homem cria (faz, produz), e transforma (conforma) seu 
mundo humano e histórico e a si mesmo. (BOTTOMORE, 2012, p.460) 

 

 Assim, quando falam sobre diálogo, aprendizagem, politização, prática e 

demais evocações, os professores nos sinalizam o desejo de que a Sociologia seja 

não somente o conhecimento necessário a uma possível ação, mas que o seu 

ensino transforme a realidade, por meio dos aprendentes. Em consonância com o 

que destacam na dimensão profissional, a respeito da relevância dos conceitos, da 
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disciplina, dos estudos, ensinar Sociologia parece ser fornecer ferramentas para 

essa transformação, ou ao que parece, os professores almejam instrumentalizar 

seus alunos, lecionam com vistas a uma modificação da realidade, buscando 

constituir, portanto, um ensino de Sociologia comprometido com a práxis. 

 

A atividade teórica proporciona um conhecimento indispensável para 
transformar a realidade: traçar finalidades que antecipam idealmente a sua 
transformação. (...) Nessa perspectiva a atividade do professor é práxis 
quando é feita tendo em vista o alcance de determinados resultados. Essa 
antecipação consciente do resultado que se pretende atingir é de natureza 
teórica. (CALDEIRA; ZAIDAN, 2013, p. 20-21). 

 

Essa ideia torna-se muito clara quando analisamos a dimensão operacional 

da aprendizagem, estritamente ligada, ou uma continuidade do ensino voltado à 

práxis. Essa operacionalização consiste, justamente, na apropriação teórica, no 

conhecimento adquirido pelo ensino comprometido com essa transformação que, 

por meio da fala dos professores, resultará na ação, na prática, na organização, na 

intervenção direta na realidade, pelos discentes, ao que parece respaldados pela 

Sociologia. 

Sobre esse ensino sociológico comprometido com a práxis, é uma imagem 

bastante corrente nos discursos de senso comum e também difundida nos cursos de 

formação inicial em Ciências Sociais/Sociologia, que é quase prescritivo no que se 

refere à formação para a cidadania. Todavia, como alertamos no segundo capítulo, 

essa é uma prerrogativa que não deve ser exclusiva da Sociologia e essa 

transformação/ação social, como nos disseram os docentes que foram 

entrevistados, requerem certo tempo. Assim também alertam as OCNEM, pois 

“entende-se que essa relação não é imediata, nem é exclusiva da Sociologia a 

prerrogativa de preparar o cidadão.” (MORAES; TOMAZI; GUIMARÃES, 2006, p. 

104). O que nos permite um adendo no sentido de que mesmo assumindo os papeis 

de estranhamento e desnaturalização, o ensino de Sociologia e sua aprendizagem 

não devem ser os únicos a potencializar nos discentes suas capacidades críticas e 

interventivas. Na interlocução com outras disciplinas e com a própria escola, é 

essencial que os demais saberes escolares corroborem e assumam também a 

necessidade dessa formação do discente crítico-cidadão. 

Todavia, essa responsabilidade relegada a Sociologia ainda parece muito 

forte. Valemo-nos deste debate para introduzir as dimensões representativas com 
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maior latência dentro do que se espera, pelos docentes, do ensino e da 

aprendizagem em Sociologia. Numa continuidade dessa perspectiva de ensino 

voltado à práxis, ensinar Sociologia contém também uma dimensão crítico-social e 

aprender é, portanto, desenvolver um senso crítico-racional e chegar a 

cognoscência. 

Pensamos que essas dimensões vêm respaldadas por todas as outras, ou 

conjecturamos até que se enquadrem também como subsídio e produto desse 

ensino com vistas à práxis. Fruto também desse discurso de “formação para a 

cidadania”, os professores concebem o ensino de Sociologia como um aporte a 

desalienação dos estudantes e sua formação crítica a despeito da sociedade em 

que vivem, para que possa haver então uma intervenção. Ensinar Sociologia 

representa, portanto, possibilitar uma análise social crítica: 

 

Politização é importante para saber de forma clara o que movimenta seu 
país, ideologias, etc. Id. 20 
 
Reflexão é importante para criar condições para que possamos refletir sobre 
o nosso dia a dia. Id. 01 

 

É questionar a realidade que nos norteia, criticá-la e analisa-la. Id. 13 

 

É provocativo. É o primeiro passo: provocar o estranhamento no aluno. Id. 
17 

  

 A aprendizagem, assim, deve contribuir ao desenvolvimento de uma 

racionalidade crítica: 

 

Aprender é descobrir um “novo” mundo e conhecer a realidade, assim 
problematizar sua vida e o mundo a sua volta. Id. 10 

 

Ter conhecimento de seus espaços na sociedade e convivência. Id. 20 

 

Constrói-se um jovem independente, emancipado intelectualmente, o que 
possibilita uma real participação social. Id.08 

 

A aprendizagem em Sociologia possibilita que o aluno tome consciência de 
sua realidade, dando a ele ferramentas para formar opinião sobre temas 
importantes para sua vida e a da sua comunidade. Id. 11. 

  

 O ensino, que tem sua maior representatividade na dimensão crítico-social 

nos permite inferir que resulta, consequentemente, no desenvolvimento de uma 
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racionalidade crítica, traduzida na dimensão crítico-racional. Aprender Sociologia, 

portanto, significa refletir, inquietar-se, problematizar o mundo a sua volta. Além 

disso, os professores também concebem essa aprendizagem como um 

entendimento, um conhecimento a respeito de algo sobre o que seus discentes eram 

leigos, até então. Aprender Sociologia contem ainda uma dimensão cognoscente: 

 

Pensar e relacionar, fundamentais para o crescimento do aluno. Id. 06 

 

Aprender Sociologia é crescer cognitivamente. Id. 05 

 

É compreender as relações sociais como elemento construtor da sociedade 
atual. Praticar como ferramenta de alinhar a teoria para perceber o mundo 
atual. Id. 07 

 

Compreender a comunidade, sociedade em que se vive. Id. 20. 

 

Nesse ponto, observamos como a fala dos professores reluta no 

comprometimento da formação crítica e desalienação de seus discentes, a fim de 

que possam agir sobre seus contextos sociais. As dimensões crítico-social 

(ensino), crítico-racional e cognoscente (aprendizagem) concentram a maior 

representatividade dentro do discurso dos docentes, sobre a imagem que constroem 

do ensino/aprendizagem em Sociologia. Refletem, pois, essa relação de crítica e 

intervenção que parecem arraigadas na recente tradição sociológica na escola 

média.  

Mesmo com todas as ressalvas já feitas, consideramos relevante compartilhar 

o que traz Oliveira (2015), em seu estudo sobre representações sociais e identidade 

docente, onde nos cursos de formação de professores de Sociologia as falas já se 

propagam no que se refere ao caráter interventivo da Sociologia: 

 

Se não há uma identidade clara sobre como os licenciandos representam a 
docência em Sociologia é preciso refletir em que medida esses caracteres 
estão sendo fomentados durante o processo de formação inicial. Se essa 
representação se confunde com um sentido interventivo da Sociologia, 
precisa-se voltar e questionar o perfil de Cientista Social que esta sendo 
formado e a perspectiva docente que orienta as concepções pedagógicas 
da licenciatura. (OLIVEIRA, 2015, p. 117). 

 

 Coadunamos com a autora quando questiona o perfil e modelos pedagógicos 

que subsidiam a formação do cientista social que leciona e que, provavelmente, é 
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um dos colaboradores a elaboração do papel que deve ter a disciplina no Ensino 

Médio. No Projeto Pedagógico do curso de Ciências Sociais da UFRN, esteio de 

formação de boa parte dos sujeitos pesquisados33, a descrição a despeito do perfil 

profissional desejável do licenciando é extremamente rasa, tanto da sua definição, 

quanto das competências e habilidades ansiadas: 

 

O licenciando em Ciências Sociais poderá atuar como docente no ensino 
médio, devendo estar preparado para organizar conteúdos, planejar e 
conduzir o processo de ensino/aprendizagem. 
Competências e habilidades desejadas: 
1. Exercício da docência em sociologia, antropologia e política no ensino 

médio; 
2. Ensino e condução de atividades escolares de temáticas transversais 

no campo das ciências humanas e sociais (tais como sexualidade, meio 
ambiente, pluralidade cultural, direitos humanos, participação política, 
etc.); 

3. Assessoramento na formulação e direção de projetos político-
pedagógicos em unidades escolares de ensino médio, superior e 
fundamental, especialmente nos dois primeiros; 

4. Condução de atividades pedagógicas (oficinas, vivências, seminários, 
etc) em instituições educacionais formais e informais; 

5. Formulação e desenvolvimento de atividades pedagógicas com jovens e 
adultos em situação de exclusão e/ou vulnerabilidade social; 

6. Assessoramento e desenvolvimento de atividades pedagógicas em 
instituições dedicadas à “terceira idade” e à educação popular e 
comunitária em todas as idades. (PPC/CS, 2000, p. 54) 

 

O PPC/CS da UFRN destaca um perfil e competências bastante genéricos, não 

havendo uma referência a identidade formativa do docente em questão. Não há uma 

relação direta entre o perfil profissional e a aproximação com a escola básica, 

ficando esse perfil restrito a atuação como docente no Ensino Médio, preparado para 

organização e condução do processo educativo, expectativas que parecem bastante 

óbvias quando se trata da formação de professores. Questionamos, justamente, se 

há uma preparação para isso ou se decorrem dessa formação jargões como o de 

“formação cidadã”, de onde derivam os discursos que estamos analisando aqui e 

que nem sempre coincidem com a prática. Acrescentamos ainda que ao pesquisar 

os professores que não tem a formação em Ciências Sociais as falas se repetem e 

permitem conjecturar que sejam, de fato, compartilhadas pelo grupo de professores 

que lecionam a Sociologia como um todo. Uma ideia amplamente difundida no 

senso comum, provavelmente tenha sido aquela com a qual os docentes que não 

                                                        
33

 Dos 12 professores licenciados em Ciências Sociais, todos foram formados na UFRN.  
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tem formação tenham tido mais contato. Essas discussões, nesse contexto, ficam 

em suspenso, por uma questão de objetividade. 

Quando voltamos à dimensão da práxis-pedagógica notamos a evidência dada 

pelos docentes a esse movimento de crítica e compreensão social, de 

estranhamento e de desnaturalização, que parece conter a grande 

representatividade do que significa o ensino e aprendizagem sociológicos. Os 

professores, nesse sentido, parecem coadunar com a perspectiva trazida nas 

OCNEM, que mais uma vez alerta para amplitude do ensino de Sociologia: 

 
Entende-se que haja outras [justificativas] mais objetivas decorrentes da 
concretude com que a Sociologia pode contribuir para a formação do jovem 
brasileiro: quer aproximando esse jovem de uma linguagem especial que a 
Sociologia oferece, quer sistematizando os debates em torno de temas de 
importância dados pela tradição ou pela contemporaneidade. (MORAES; 
TOMAZI; GUIMARÃES, 2006, p. 105). 

 

 Desnudar as relações sociais por meio da Sociologia deve envolver essa 

aproximação com a linguagem sociológica e com a discussão tanto de temas 

tradicionalmente relevantes como daqueles que emergem do cotidiano 

contemporâneo. Nesse sentido, a necessidade formativa é latente para que os 

docentes realizem a manobra da mediação didática e consigam, ainda assim, 

manter o caráter científico da disciplina. O que requer uma aproximação da 

academia com a escola básica. Na condução da práxis de que falam os professores, 

que envolve a racionalidade crítica e a compreensão e problematização da 

realidade, essa aproximação é fundamental.  

Salientamos que no aspecto disciplinar da Sociologia, ou seja, na abordagem 

dos conteúdos, notamos algumas lacunas nas duas aulas observadas, que em 

determinados momentos pecavam pelo excesso de cotidiano e ausência de 

conhecimento teórico-científico. Sobre esse aspecto, também as OCNEM 

demonstram sua preocupação: 

 

Muitas vezes as explicações mais imediatas de alguns fenômenos acabam 
produzindo um rebaixamento nas explicações científicas, em especial 
quando essas se popularizam ou são submetidas a processos de 
divulgação midiáticos, os quais nem sempre conservam o rigor original 
exigido no campo científico. (...) esse duplo papel da Sociologia como 
ciência – desnaturalização e estranhamento dos fenômenos sociais – pode 
ser traduzido na escola básica por recortes, a que se dá o nome de 
disciplina escolar. (MORAES; TOMAZI; GUIMARÃES, 2006, p. 107). 
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 E nós também assentamos nossas indagações a despeito do quanto essas 

dimensões representativas interferem na prática docente cotidiana. Embora 

discordemos dessa missão exorbitante dada à disciplina de Sociologia, quando da 

observação das aulas procuramos ficar atentos sobre quanto das interlocuções 

estavam presentes na ação dos professores.  

Assim, numa aula para o 2º ano do turno vespertino do Ensino Médio, a 

referência ao cotidiano, propagandas e mídia era recorrente, para discussão que 

girava em torno de como o idoso era visto na sociedade. Ainda que tentando 

desconstruir alguns estereótipos, o professor não fez uso de nenhum referencial 

teórico da Sociologia ou qualquer outra área. Após cerca de quinze minutos de 

discussão os alunos deveriam produzir uma redação sobre o tema que, segundo o 

docente, seria mais aprofundado nas aulas seguintes. Na outra aula, lecionada ao 3º 

ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA), as discussões sobre trabalho foram 

iniciadas com exemplos de vida dos alunos-trabalhadores sendo posteriormente 

referenciadas pelas concepções marxistas a respeito do tema, trabalhadas 

essencialmente no conceito de mais-valia. Ao final da aula o professor justifica que 

não há condições de ir muito além às abordagens pelo tempo das aulas, reduzido no 

horário noturno, e pelo nível de abstração dos alunos. Não há a intenção de reduzir 

a atuação dos professores de Sociologia a esse quadro, que parece retratar dois 

extremos da disciplina na escola média. Mas, sim de emitir um alerta a relevância da 

formação inicial, que aliada a outros fatores, pode ser um dos construtos das duas 

próximas dimensões representativas sobre ensino e aprendizagem sociológicos. 

Apesar de não apresentarem uma expressão significativa, do ponto de vista 

quantitativo, as dimensões negativa (ensino) e de abstração (aprendizagem) nos 

parecem bastante expressivas, se levarmos em conta a observação das aulas, as 

justificativas das TALP e as entrevistas que discutimos inicialmente. Sobre a 

dimensão negativa do ensinar Sociologia, os professores justificam-se: 

 

A disciplina gera dores de cabeça. Temos a obrigação de tocar em temas 
bastante polêmicos como religião, sexualidade e os alunos às vezes não 
estão preparados. É bastante complicado. Id. 09. 

 

Temos o dever de educar esses jovens de forma plena para a vida em 
sociedade. Como nosso papel temos que esclarecê-los, dar a eles 
autonomia. Isso não é tão fácil. Id. 08 
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 Em nossa aproximação, podemos imediatamente partir para a categoria da 

abstração, na aprendizagem, que em nossa compreensão explica um pouco desse 

sentimento dos professores com o ensino da disciplina. 

 

Essa aprendizagem pode ser bem natural, se os alunos perceberem que a 
Sociologia faz parte de nós, mas é normalmente bem complicada, pois, eles 
não têm embasamento histórico. Id. 15 

 

Acho que os temas na Sociologia são de fácil assimilação, porém quando 
temos que discutir temas “tabus” a aprendizagem torna-se mais complicada. 
Id. 09 

 

  Embora não fique claro em seus discursos, a prerrogativa da inferência que 

nos cabe por fazermos parte desse campo, nos permite afirmar que as dimensões 

representacionais de ensino/aprendizagem em Sociologia supracitadas envolvem 

boa parte da prática de seus docentes. Nas interlocuções das entrevistas expostas 

no início desse tópico, os professores compartilham suas dificuldades de ensinar 

devido às lacunas formativas que seus alunos trazem consigo, desde as séries 

iniciais. Se estas dificultam o ensino, consequentemente, trazem complicações à 

aprendizagem em Sociologia. As dimensões negativa e de abstração estão, 

portanto, numa relação recíproca de causa-consequência. 

 Para o processo educativo a presença de uma dimensão negativa é bastante 

significativa, pois, ainda que minimamente há uma interferência na prática 

pedagógica se esta é pensada, por exemplo, como uma “dor de cabeça”. 

Ressalvamos ainda que há um discurso do fracasso escolar, fortemente 

compartilhado nas instituições escolares, que podem agravar esse sentimento 

negativo da docência e que culpabiliza pelo insucesso do ensino/aprendizagem a 

figura do discente. De acordo com Patto (1999) os professores costumam 

apresentar expectativas negativas no que se refere aos seus alunos e essas ideias, 

segundo a autora, foram disseminadas durante muito tempo no pensamento 

educacional brasileiro, principalmente no que se refere aos jovens advindos das 

classes populares. Para além do fracasso escolar, a própria imagem que se tem da 

juventude como um problema deve ser cautelosamente pensada, nas relações entre 

professores e alunos, especialmente no Ensino Médio. 

 

Ao conceber o jovem de uma maneira reducionista, vendo-o apenas sob a 
ótica do problema, as ações em prol da juventude passam a ser focadas na 
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busca de superação do suposto “problema” e, nesse sentido, voltam-se 
somente para os setores juvenis considerados pela sociedade, pela escola 
e pela mídia como “em situação de risco”. (DAYRELL, 2013, p. 13). 

 

 Assim, as representações negativa e de abstração que se tem sobre o ensino 

e aprendizagem de Sociologia, respectivamente, resultam sob nossa análise de um 

déficit formativo dos próprios docentes, que, por vezes, pode dificultar a mediação 

didática ou complicar a relação do professor com as dificuldades de aprendizagem 

dos seus alunos. Essas dificuldades existem e acreditamos como dizem os 

professores, que são resultado de um processo educativo falho e cumulativo, com 

algumas consequências relevantes ao ensino da Sociologia. Entretanto, esperamos 

que esses docentes compreendam o aspecto estrutural e sistêmico que envolve as 

dificuldades em ensinar e aprender Sociologia, entendendo que o insucesso 

discente relaciona-se com os fatores estruturais e funcionais do sistema escolar, 

com as compreensões de ensino e com o seu próprio comprometimento. Assim, a 

dimensão negativa do ensino de Sociologia, que estabelece uma relação direta com 

a dimensão da abstração na aprendizagem, refere-se não somente a dificuldades 

daquela disciplina, mas, a lacunas formativas dos professores, como também a 

própria defasagem do ensino público.  

 Num contraponto a essa dimensão negativa, causa/consequência da 

abstração na aprendizagem, analisaremos uma dimensão representativa também 

bastante significativa na construção da imagem docente sobre o ensino de 

Sociologia: a dimensão positiva. Embora sem uma categoria correlata na 

aprendizagem, a dimensão positiva, assim como a negativa, tem rebatimentos 

significativos na prática professoral e no processo de ensino/aprendizagem. 

Entendemos como bastante relevante a presença de uma dimensão que demonstra, 

contrariando a desvalorização do ofício docente, um sentimento compartilhado pelos 

professores de Sociologia a respeito do exercício da profissão, de suas paixões e 

pontos positivos. 

 

É uma recompensa poder contribuir para a formação política de uma 
sociedade. Id. 08. 

 

Promover, junto aos alunos, uma análise social é gratificante. Id. 21. 

 

É preciso amar. Amar a ciência e o ser humano. Id. 14. 
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A vocação é necessária, como em tudo que se faz. É importante gostar do 
que se faz. Id. 03 

 

A disciplina é, geralmente, querida pelos alunos por debater temas que 
atingem suas vidas, o que torna a tarefa prazerosa. Id. 09. 

 

 O que transcorre no campo escolar, entre alunos, professores e conteúdo não 

abarca somente o campo cognitivo, mas contem também uma base afetiva que 

permeia essa relação. Essa afetividade é, em muitos casos, relegada devido às 

condições de trabalho docente, ao desgaste de muitos anos em sala de aula, entre 

outros fatores. No caso da Sociologia, os professores têm um número grande de 

turmas e alunos e pouco tempo em sala de aula, o que pode ser um complicador a 

manutenção desses vínculos. Ainda assim, os sujeitos investigados que 

compuseram com suas evocações essa dimensão positiva têm entre quatro e 

quatorze anos em sala de aula e mesmo nesse contexto declaram a necessidade da 

vocação, do amor, além do prazer, recompensa e gratificação que representam o 

ensino sociológico. Obviamente, isso envolve a aprendizagem: 

 

Segundo a teoria histórico-cultural, o indivíduo se constitui enquanto tal não 
somente devido aos processos de maturação orgânica, mas, principalmente 
através de suas interações sociais, a partir das trocas estabelecidas com 
seus semelhantes. (REGO, 2001, p.109) 

 

 Rego (2001) consubstanciada pela perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, 

vai nos dizer que a construção de conhecimentos nessa perspectiva será uma ação 

partilhada, pois o professor – sujeito mais experiente da cultura do discente – 

mediará a relação deste com o objeto do conhecimento. É, portanto, nessa 

mediação que a afetividade entra como uma prerrogativa à qualidade dessa 

interação pedagógica e, consequentemente, a qualidade da aprendizagem. Segundo 

Tassoni (2000), 

 

Considerando que o processo de aprendizagem ocorre em decorrência de 
interações sucessivas entre as pessoas, a partir de uma relação vincular, é, 
portanto, através do outro que o indivíduo adquire novas formas de pensar e 
agir e, dessa forma apropria-se (ou constrói) novos conhecimentos. 
(TASSONI, 2000, p. 06). 

 

 Essas relações terão influência direta em como os indivíduos lidam com 

objetos e situações. Transpondo para o contexto educacional, quando os 
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professores assumem que lecionar é um prazer, que se sentem gratificados, que 

tem uma afinidade com o ofício, eles, na qualidade de mediadores, quando 

interagem com seus alunos o fazem de maneira mais significativa. Todavia, 

rememoramos que apesar da dimensão positiva ser parte integrante da profissão, 

por meio da afetividade e tudo o que a circunda, a vocação não deve ser 

considerada pretexto para que sejam subjugadas as más condições que permeiam 

as escolas e o exercício docente. Como nos fala Freire (1997), quando discute a 

necessidade de separar-se a figura parental da tia da figura profissional da 

professora: 

 

A recusa, a meu ver, se deve sobretudo a duas razões principais. De um 
lado, evitar uma compreensão distorcida da tarefa profissional da 
professora, de outro, desocultar a sombra ideológica repousando 
manhosamente na intimidade da falsa identificação. Identificar professora 
com tia, o que foi e vem sendo ainda enfatizado, sobretudo na rede privada 
em todo o país, quase como proclamar que professoras, como boas tias, 
não devem brigar, não devem rebelar-se, não devem fazer greve. Quem já 
viu dez mil “tias” fazendo greve, sacrificando seus sobrinhos, prejudicando-
os no seu aprendizado? E essa ideologia que toma o protesto necessário da 
professora como manifestação de seu desamor aos alunos, de sua 
irresponsabilidade de tias, se constitui como ponto central em que se apoia 
grande parte das famílias com filhos em escolas privadas. Mas também 
ocorre com famílias de crianças de escolas públicas. (FREIRE, 1997, p. 9-
10) 

  

Desse modo, a figura do professor benevolente, que leciona por amor e que 

assume um sacerdócio deve ser ponderada a fim de que não haja uma relação 

substancialmente afetiva em detrimento do profissionalismo necessário no processo 

educativo, ou o contrário. Feitas as devidas ressalvas, reconhecemos que essa 

dimensão do ensinar tem extrema relevância já que atinge de modo benéfico todo o 

processo educativo, corroborando para uma aprendizagem mais vultosa. 

De acordo com as categorias elaboradas a partir das falas dos professores de 

Sociologia, podemos inferir que a origem destas evocações encontra-se imersa em 

dois contextos: o cenário que envolve o ofício docente e os entraves ao ensino de 

Sociologia. Ser professor é ainda lutar por espaços, pela valorização social e 

profissional, enfrentar condições precárias de trabalho e buscar uma mudança nesse 

sentido ainda é uma necessidade. Já os professores de Sociologia acumulam ainda 

outras problemáticas, particulares à sua intermitência histórica e recente reinserção 

nos currículos escolares, além da baixa carga horária, elevada quantidade de 
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turmas/alunos, aspectos que dificultam o processo de ensino/aprendizagem. Ser 

professor é condição que antecede a de ser professor de Sociologia e, desse modo, 

os professores dessa área aglutinam todas essas problemáticas que, certamente, 

interferem na construção daquilo que representa o ensino e aprendizagem da 

disciplina. As categorias anunciadas aqui refletem, em nossa análise, essa 

composição do ser professor e do sê-lo em Sociologia. 

 Veremos adiante que essas evocações e falas dos professores elucubram o 

que tem de mais estável nas representações sobre ensino e aprendizagem em 

Sociologia: o núcleo central do fenômeno representacional. Contudo, esses 

discursos já ilustram o que os professores compartilham em suas condutas e 

enquanto grupo sobre o que é ensino/aprendizagem em Sociologia, a imagem que 

tem sobre esse objeto reflete aquilo que está cristalizado e que orienta as ações dos 

docentes. Segundo Jodelet (2001, p.17-18) as representações “circulam nos 

discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens 

midiáticas, cristalizadas em condutas e em organizações materiais e espaciais.”.  

Como vimos ao iniciar esse tópico, as imagens não existem sem a realidade, 

são essenciais para comunicação, mas, precisam de vivacidade para que sejam 

comunicadas, para que se tornem elementos dessa realidade. Assim, inferimos que 

a imagem que os professores erigiram sobre ensino/aprendizagem em Sociologia, 

alimenta-se dessa realidade em que vivem os docentes e são construções vivas, 

refletem o pensamento de um grupo e retornam com um elemento dessa realidade, 

deixando de fazer parte apenas de um pensamento social. 

 Esse discurso, contudo, nem sempre é elaborado de maneira harmônica. Ao 

se constituírem nas interações sociais, as representações e suas incubações 

carregam consigo toda a dinâmica, conflito e reconstrução dessa realidade erguida a 

partir das imagens. Uli Windisch (2001) propõe um conceito que chama de 

“interação conflituosa constituinte” (WINDISCH, 2001, p. 146) que abarca esse 

caráter dinâmico, ativo e interativo da construção dessas imagens pelos grupos 

sociais. O autor ainda nos fala sobre as lógicas do cotidiano, que subsidiam essas 

construções, afirmando que: 

 

Se de um lado existe um pensamento erudito (o raciocínio dito lógico) e 
uma maneira de falar correta, por outro lado há o pensamento social 
corrente e o falar cotidiano. Destes dois últimos, diz-se frequentemente que 
são incorretos, ilógicos, simplistas, falsos, aberrantes, etc. Na realidade, 
nem o pensamento social corrente, nem o falar cotidiano são ilógicos. Eles 
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obedecem a lógicas outras e são essas “lógicas do ilógico” que 
perseguimos por meio do exame de fenômenos sociais e de abordagens 
metodológicas diversas. (WINDISCH, 2001, p. 139). 

 

 Considerando uma elaboração dinâmica e interativa das dimensões 

representativas apresentadas nesse trabalho e entendendo o pensamento social e o 

falar cotidiano como contribuintes à essa construção concluiremos a análise desse 

“corpus práxis-discursivo” (FLAMENT, 2001, p. 173) partindo aos núcleos centrais 

relativos ao ensino e aprendizagem em Sociologia. 

 

4.5.2 O protagonismo do Núcleo Central e suas inter-relações no 

conteúdo representacional 

 

 Mencionamos anteriormente que a escolha a abordagem estrutural se deu 

pela possibilidade de conhecer a estrutura organizacional das representações 

sociais e pela proximidade da abordagem com o caráter prático das representações, 

protagonizada pela figura do núcleo central. Além de conhecer essa estrutura, 

aventamos abarcar o significado desses elementos, como se relacionam entre si e 

de que modo interferem no fazer docente, imprimindo o que há de social nessas 

elaborações representacionais. Lembramos que na análise das dimensões 

representativas encontramos as palavras que fazem parte da estrutura dessas 

representações e que constituem, portanto, o núcleo central delas. Reafirmamos a 

relevância do ensino e aprendizagem em Sociologia como objetos sociais 

importantes, principalmente no que tange ao contexto educacional e nos espaços de 

disputa em que a referida disciplina vem se colocando desde sua reinserção no 

cenário escolar. Se o objeto social é relevante conhecer o “lugar de coerência” 

(FLAMENT, 2001, p. 175 apud ABRIC, 1976, 1984 e 1988) desse objeto na 

expectativa de sabê-lo organizado e implicado no cotidiano parece-nos essencial, 

pois, “Parece certo que esse núcleo é uma estrutura que organiza os elementos da 

representação e lhes dá sentido.” (FLAMENT, 2001, p. 175). 

 Para acessarmos ao núcleo central das representações docentes sobre 

ensino e aprendizagem em Sociologia fizemos uso da TALP e analisamos as 

evocações encontradas, mecanicamente, em processo semelhante ao do software 

Ensemble des Programmes Permetant I’Analyse des Evocations (EVOC), 
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desenvolvido por Pierre Vergès34. Aplicamos duas TALP, como já mencionamos, no 

mesmo dia, com os seguintes termos indutores: “Ensinar Sociologia é...” e 

“Aprendizagem em Sociologia é...”. Responderam a essas TALP vinte e um 

professores da rede pública estadual do município de Natal, sendo doze desses 

professores com formação em Ciências Sociais e nove com formações em áreas 

correlatas. Foram evocadas 63 palavras para a TALP sobre ensino, sendo 38 

palavras diferentes e 25 repetidas. Já na TALP sobre aprendizagem, foram 

evocadas também 63 palavras, sendo 42 delas distintas e 21 repetidas. 

 Para composição do núcleo central fizemos um trabalho de aproximação dos 

termos evocados que eram semanticamente semelhantes, fazendo uso das 

justificativas apresentadas nas TALP para realizar essa aproximação. Assim, por 

exemplo, aglutinamos os termos CRITICAR em CRITICIDADE ou APRENDER em 

APRENDIZAGEM. Semelhantemente aos procedimentos adotados pelo EVOC, 

elegemos um ponto de corte para composição do núcleo central, cuja frequência era 

1, ou seja, excluímos as palavras que foram elencadas apenas uma vez, o que nos 

fez considerar para análise as evocações que apareceram, no mínimo, duas vezes.  

Partindo dos princípios enunciados por Pierre Vergès no EVOC, fizemos o 

cálculo da frequência e ordem média de aparecimento das palavras relativas à TALP 

sobre o ensinar Sociologia, conforme quadro abaixo: 

 

 

Quadro 3. Frequência e ordem de distribuição das evocações sobre o "Ensinar Sociologia é...". 

EVOCAÇÕES 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR TOTAL 

CRITICIDADE 01 01 02 04 

IMPORTANTE 01 02 0 03 

FORMAR 01 02 0 03 

POLITIZAÇÃO 01 01 01 03 

APRENDIZAGEM 01 0 02 03 

REFLEXÃO 0 02 01 03 

RESPONSABILIDADE 01 01 0 02 

CONSCIENTIZAÇÃO 01 01 0 02 

                                                        
34

 A proposta desenvolvida por Pierre Vergès em seu software consiste numa combinação entre a 
frequência com que aparecem as palavras e ordem na qual foram evocadas. Grosso modo, 
comporiam o núcleo central da representação as palavras que mais são evocadas e nas primeiras 
posições. Fizemos esse processo manualmente. 
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DESAFIO 0 01 01 02 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

 

Assim, partindo das evocações do quadro acima, apresentamos a estrutura 

organizacional da representação social dos professores acerca do ensinar 

Sociologia, estruturada sobre a evocação CRITICIDADE. 

 
 
 

Figura 4. Estrutura representacional: "Ensinar Sociologia é...”. 

 
 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

  

A estrutura apresenta as palavras que compõe o conteúdo representacional e 

também as variáveis utilizadas na sua constituição. Temos, desse modo, a variável 

da frequência (f), que foi de 4 e ordem média (OME) que foi de 2. Assim, no primeiro 

círculo, de dentro para fora, temos o núcleo central, com os elementos que foram 

evocados quatro vezes e aparecem nas primeiras hierarquizações (f=4/OME <=3); 

no círculo superior a este temos os primeiros elementos intermediários, 

considerando as palavras que foram evocadas somente três vezes, mas ocupavam 
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também os primeiros, segundos ou terceiros lugares nas hierarquizações (f=3/OME 

<=3); já na penúltima esfera temos os elementos da segunda estrutura intermediária. 

Estes foram mencionados entre três e duas vezes, mas em hierarquias menores que 

o quadrante anterior (f <= 3/OME<=3); por fim temos os elementos da periferia, 

evocados pelos menos duas vezes, mas com ordem de importância inferior ao 

primeiro lugar (f=2/OME >1<=3). 

Dessa forma, a imagem conforma o núcleo central daquilo que representa 

ensinar Sociologia para o grupo de professores pesquisados. Esse núcleo composto 

pela evocação CRITICIDADE revela aquilo que é mais fortemente compartilhado, 

que se faz mais presente no discurso dos professores, pois é considerado por eles 

como elemento indissociável ao ato de ensinar Sociologia. 

 As falas dos docentes que resultaram na conformação desse núcleo 

reafirmam aquilo que apresentamos ao discutir a dimensão crítico-social, referente 

ao ensino de Sociologia. Há uma preocupação com a formação para a crítica social, 

um movimento no sentido de desalienação dos discentes, de fazê-los conhecer, de 

fato, as relações sociais que os permeiam.  

 

O estudo da Sociologia viabiliza a reflexão crítica e autônoma, da 
sociedade. Id. 18. 

 

Crítico: tornar o sujeito crítico dos movimentos sociais. Id. 05 
 
 

Como já dissemos, esse discurso sobre o ensino sociológico é bastante 

comum, difundido nos ambientes acadêmicos ou mesmo fora deles e reforça um 

papel que não é somente da disciplina de Sociologia. “Assim, “socializamos” com as 

demais disciplinas, “generosamente”, a responsabilidade de formar para o “exercício 

da cidadania”, mas reconhecemos o status científico da Sociologia e seu papel 

imprescindível no concerto curricular”. (MORAES, 2007, p. 242). 

 Contudo, precisamos lembrar que até mesmo por objetivos, direcionamentos 

e propostas a Sociologia enquanto ciência difere da Sociologia enquanto disciplina 

escolar. Esta deve ter sua relevância reconhecida, assim como as demais 

disciplinas, essencialmente por encontrarem-se vinculadas a etapa final da 

educação básica e, portanto, coadunarem para a formação do indivíduo: 
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Disso destacamos esse papel central das disciplinas escolares e, portanto, 
do currículo, por representar uma possibilidade de o educando ter acesso a 
informações de caráter elaborado – rigoroso, sofisticado, racional, crítico – 
acerca da realidade em que vive – sociedade, economia, natureza, política, 
cultura – dominando instrumentos de intervenção e contribuindo para as 
transformações necessárias. (MORAES, 2007, p. 242). 

 

 Conjecturamos, portanto, que essa representação seja fruto de uma formação 

que prescreve a Sociologia este papel de desvelar ao discente sua realidade, de 

desnaturalizar discursos ou como trouxemos no segundo capítulo: de despertar a 

imaginação sociológica. Mas, tendo em vista que dos quatro sujeitos que citaram a 

criticidade como elemento central de suas representações, dois não tinham 

formação em Ciências Sociais ou Sociologia, aventamos que esse é também um 

discurso compartilhado no senso comum sobre o papel do ensino sociológico, 

conforme trouxemos em análises anteriores. Possivelmente ao ter contato com 

docentes formados, com os materiais didáticos ou mesmo com as falas cotidianas 

sobre a disciplina, os professores formados em outras áreas podem ter tomado para 

si essa perspectiva que é amplamente difundida.  

Numa incipiente e bastante restrita análise de um livro organizado pelos 

professores José Glebson Vieira e Lidiane Alves Cunha (2014)35,  tomamos algumas 

citações sobre o caráter da Sociologia: “No ensino médio, uma das reponsabilidades 

do professor de Sociologia é desenvolver, no aluno, a capacidade de problematizar 

o mundo a sua volta.” (GUIMARÃES, 2014, p. 27). “Por outro lado, em época de 

profunda crise social (...) as ciências sociais com suas análises, teorias e 

formulações, são fundamentos essenciais para que sejam conhecidas a dinâmica e 

as contradições dessa realidade social.” (JIKINGS, 2014, p. 56). “Receio de setores 

conservadores de que esta seja uma disciplina doutrinadora de ideias subversivas, 

rejeição de muitos a uma área que não cansa de fazer críticas ao contexto social 

(...).” (SANTANA, 2014, p. 69). 

A fala dos sociólogos reitera o discurso da formação crítica, do conhecimento 

das realidades e dinâmicas sociais que os professores de Sociologia investigados 

trazem com veemência. Lembramos que nas dimensões representativas que 

construímos no que se refere ao ensino, a dimensão crítico-social foi erigida por 

                                                        
35

 Para consultar tabela completa com os trabalhos, vide: VIEIRA, José Glebson; CUNHA, Lidiane 
Alves (Orgs.). Desafios e perspectivas do ensino e da formação de professores de Sociologia 
para o Ensino Médio. Mossoró: UERN, 2014. (p. 152-157). 
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estes docentes, revelando as facetas da representação social e estando, portanto, 

em consonância com a centralidade atribuída ao elemento da criticidade. Assim, 

como citamos anteriormente, compartilhar um discurso é também afirmar uma 

pertença, um vínculo social que, no caso dos professores de Sociologia, parece 

circundar a ideia de ensino voltada ao desenvolvimento do senso crítico. Porém, 

numa perspectiva mais crítica das representações, Gilly (2001) anuncia que no 

campo educacional o sistema escolar sofre mudanças quando do surgimento de 

novas necessidades econômicas e sociais, por exemplo, e que essas 

transformações são acompanhadas pelas representações, sistema simbólico que 

media essas relações entre o antigo e o novo. 

 

As representações sociais, enquanto sistemas autônomos de significações 
sociais, são o produto de compromissos contraditórios sob a dupla pressão 
de fatores ideológicos e de imposições relacionadas ao funcionamento 
efetivo do sistema escolar. (GILLY, 2001, p. 337). 

 

 As observações do autor nos fazem refletir sobre o contexto de produção 

dessas representações, conforme ensaiamos no decorrer deste trabalho. Contudo, 

além da formação inicial, que pode influir em suas perspectivas sobre 

ensino/aprendizagem e as condições de trabalho, aquilo que os professores 

representam sobre o espaço escolar seria também um fator relevante para suas 

elaborações representacionais. A própria intermitência curricular da Sociologia, 

tratada pelos documentos recentes como “conhecimento interdisciplinar” e, somente, 

no ano de 2008 promovida a disciplina escolar já dá indícios de escolhas e contextos 

diferentes, sobretudo no campo político. Provavelmente, o elemento central da 

representação sobre ensino de Sociologia, reflita esse novo cenário do ensino 

sociológico, ainda estrito, mas avançando dentro do espaço escolar. Salientamos 

ainda que dentro da perspectiva estruturalista, há a possibilidade de um desacordo 

entre a ideologia interna de um grupo e sua representação acerca de um objeto, 

pois, segundo Flament (2001, p.178) “o efeito de uma ideologia interna ao grupo 

tampouco influencia a representação no que ela tem de essencial, ou seja, em 

nossa perspectiva estruturalista, seu núcleo central.”. 

 No intento de compreender melhor esse contexto de produção precisamos 

mencionar o quão arriscado é avaliar uma representação somente na perspectiva de 

seu NC. Dessa forma, entendendo a relevância dos elementos intermediários e 



199 

 

 

periféricos para a representação social erguida, assim como em Oliveira (2015) 

faremos uma sucinta análise das relações entre o núcleo central e os demais 

elementos da estrutura representacional. Lembremos que o NC é o elemento a partir 

do qual a representação se organiza e ganha sentido, sendo a própria essência e o 

princípio organizador da representação.  

 Entretanto, temos elementos que se organizam em torno desse NC, que 

igualmente asseguram o funcionamento das representações: 

 

Os esquemas periféricos asseguram o funcionamento quase instantâneo da 
representação como grade de decodificação de uma situação: indicam, às 
vezes de modo muito específico, o que é normal (e por contraste, o que não 
é); e, portanto, o que é preciso fazer, compreender ou memorizar. 
(FLAMENT, 2001, p. 177). 

 

 Tão prescritivos quanto o núcleo central, os elementos intermediários e 

periféricos, como vimos, são cruciais ao funcionamento da representação, ou seja, 

subsidiam aquilo que os professores falam e fazem quando pensamos em ensino de 

Sociologia e, portanto, merecem nossa atenção. Organizada e significada pelo 

elemento CRITICIDADE, analisaremos agora de que modo os sujeitos que 

evocaram esse termo o relacionaram com os elementos da periferia. Dessa forma, 

assim como fez Oliveira (2015), analisaremos as TALP dos quatro professores e 

consideraremos apenas aquelas que contêm, além do elemento do NC, elementos 

que compõe a periferia. 

 Nesse sentido, para os professores de Sociologia que trouxeram a 

CRITICIDADE como elemento central ao ensino de Sociologia, a evocação 

encontra-se relacionada aos seguintes elementos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

 

Figura 5. Estrutura relacional: elementos do Núcleo Central do "Ensinar Sociologia é...”. 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

  

 

Ao analisarmos as falas abaixo fica clara a articulação dessa criticidade com a 

formação humana e voltada para a reflexão e politização dos sujeitos. Essa relação 

reafirma o caráter de conscientização social atribuído ao ensino de Sociologia: 

 

Entendo a docência como uma formação humana e, nessa condição, as 
relações sociais e a consciência crítica são essenciais. Id. 06 

 

Tornar o sujeito crítico dos movimentos sociais. Gerar no indivíduo uma 
conscientização política. Id. 05 

 

 O que temos nas justificativas dos professores é uma reiteração do papel 

conscientizador da Sociologia, tanto por meio dessa CRITICIDADE que é central, 

como pela articulação desta com os elementos periféricos que corroboram para um 

ensino voltado a crítica social. Interessante pensar, segundo Santos (2002) que esse 

ensino voltado a conscientização precede um professor que conhece algo que seu 

aluno ainda não conhece, assim, “Este ainda fala sobre a sociedade com base no 

senso comum. A superação dessa situação dependeria de conhecimentos 

provenientes da Sociologia.” (SANTOS, 2002, p. 103). Atentamos ainda que, assim 
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como prevê a abordagem estrutural, os elementos periféricos em questão dão 

acesso a essa criticidade, possível somente na articulação com o FORMAR, a 

REFLEXÃO e a POLITIZAÇÃO.  

 A superação, por meio do ensino de Sociologia, desse conhecimento da 

sociedade baseado no senso comum em diálogo com a formação, a reflexão e a 

politização aparecem fortemente na fala dos cinco docentes entrevistados. 

Propositalmente, deixamos as duas últimas questões de nossa entrevista a serem 

expostas nas análises dos NC. Quando questionamos os docentes sobre o que 

significa ensinar Sociologia temos falas que se constroem, justamente, na direção de 

uma politização, de uma reflexão crítica sobre a sociedade. Vejamos: 

 

Ensinar Sociologia é tentar criar alunos, cidadãos críticos que reflitam 
sobre a sociedade em que vivem. É também empoderar esses 
alunos/minoria, mostrar a eles seu poder de fala. Id. 01 

 

Significa problematizar a vida, problematizar a sociedade a sua volta, 
refletir sobre as questões sociais com outra perspectiva. Id. 02 

 

Ensinar Sociologia é integrar-se, formar-se como um cidadão melhor. É 
uma humanização das interações sociais. Id. 03 

 

É uma missão de construir indivíduos como mais autonomia, liberdade de 
pensar, de refletir sobre suas condições. Isso são possibilidades dadas 
pela Sociologia. Id. 04 

 

É provocar a crítica social, levar os estudantes a enxergar além daquilo que 
estão acostumados a ver e ouvir. É ampliar perspectivas. Id. 05 

 

 As falas revelam a própria estrutura da representação sobre o ensino de 

Sociologia. Diretamente, as palavras em grifo representam a criticidade, a reflexão e 

o formar que aparecem na estrutura do NC. Além disso, o empoderamento, a 

problematização, a “construção” ou “criação” de estudantes com mais autonomia e 

formados para cidadania revelam a necessidade de articulação entre os elementos 

periféricos e o núcleo central, enquanto componentes de um engendramento em que 

uns dependem dos outros para tornarem-se o conhecimento prático que são as 

representações. Os professores concebem o ensino de Sociologia, portanto, como 

uma transformação da consciência do aluno, por meio de uma capacidade de 

compreensão das relações sociais que cabe a Sociologia possibilitar. Muito 

semelhante à perspectiva que nos traz Berger (1986, p. 30-31): 
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O universo revela-se muito mais prodigioso do que jamais se sonhara. Em 
geral, a excitação da sociologia é de outra espécie. Às vezes, realmente, o 
sociólogo penetra em mundos que antes desconhecia inteiramente (...). 
Contudo, de maneira geral o sociólogo atua em setores de experiência com 
que tanto ele como a maior parte das pessoas de sua sociedade estão 
familiarizados. (...) Não se trata da excitação de encontrar o totalmente 
novo, e sim da excitação de assistir à transformação do sentido daquilo que 
lhe é familiar. 

  

Assim, transpondo ao contexto educacional, essa transformação no sentido 

daquilo que os alunos já conhecem por meio de uma consciência sociológica parece 

conter a grande representação do ensinar Sociologia. Formar um discente capaz de 

olhar os fenômenos sociais sob outra perspectiva, por meio de uma crítica a 

realidade social é o cerne do processo educativo sob a perspectiva desses 

docentes, que também possuem anseios quanto à aprendizagem sociológica. Nesse 

sentido, passemos a analisar o elemento de coerência na aprendizagem em 

Sociologia. 

Dentro dos mesmos princípios de aproximação e exclusão, construímos o 

quadro abaixo, que contem as evocações referentes ao que significa aprendizagem 

em Sociologia, para os sujeitos pesquisados: 

 

 

 

Quadro 4. Frequência e ordem de distribuição das evocações sobre "Aprendizagem em Sociologia 
é..." 

EVOCAÇÕES 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR TOTAL 

CONHECER 01 01 02 04 

COMPREENDER 02 01 0 03 

CIDADANIA 02 01 0 03 

CRESCIMENTO 02 0 01 03 

FÁCIL 01 01 0 02 

REFLEXÃO 01 0 01 02 

AUTONOMIA 01 0 01 02 

PRÁTICA 0 02 0 02 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 Assim como fizemos com o ensino, partindo das evocações mencionadas 

acima apresentamos a seguir a estrutura representacional da aprendizagem em 

Sociologia, segundo professores da rede pública do Natal, organizada em torno da 

evocação CONHECER. 

 

 

Figura 6. Estrutura representacional acerca da "Aprendizagem em Sociologia é..." 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Como no caso do ensino, a imagem apresenta as palavras que conformam a 

organização representacional e também as variáveis utilizadas para tal. Temos, 

desse modo, a variável da frequência (f), que foi de 4 e ordem média (OME) que foi 

de 2. Assim, no sentido de dentro para fora, no primeiro círculo temos o núcleo 

central, com os elementos que foram evocados quatro vezes e aparecem nas 

primeiras hierarquizações (f=4/OME <=3); no círculo seguinte temos os primeiros 

elementos intermediários, considerando as palavras que foram evocadas somente 

três vezes, mas ocupavam também os primeiro, segundo ou terceiro lugares nas 

hierarquizações (f=3/OME <=3); no terceiro círculo temos os elementos da segunda 

estrutura intermediária. Estes foram hierarquizados de modo semelhante aos do 

quadrante anterior, mas evocados apenas duas vezes (f = 2/OME<=3); por fim 

temos os elementos da periferia, evocados pelos menos duas vezes, mas com 

ordem de importância inferior ao primeiro lugar (f=2/OME=2). 
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Assim, a estrutura exposta contém o núcleo central daquilo que, assim como 

no ensino, é mais saliente quando pensam os professores sobre a aprendizagem em 

Sociologia. Esse núcleo, composto pela evocação CONHECER traz o elemento que 

para os docentes representa a efetiva aprendizagem em Sociologia e que, 

possivelmente, é o objetivo buscado no ensino sociológico.  

 Apesar de vivenciarem uma prática que os leva a uma espécie de 

“coisificação” do estudante, diante da quantidade de turmas e, por consequência, de 

alunos que os professores de Sociologia devem assumir, vimos na análise das 

entrevistas que os docentes buscam saídas a essa avaliação do processo de 

ensino/aprendizagem que contabiliza os avanços (ou não) dos discentes por meio 

de provas e notas. Os professores buscam dar voz a esses discentes, como vimos 

nas análises da representação do ensinar, por meio de um pensamento crítico, que 

se alinha com as expectativas docentes sobre a aprendizagem desses estudantes: 

 

Ter conhecimento dos seus espaços na sociedade e saber conviver nela. Id. 
20 

 

Conhecer a realidade que os rodeia. Id. 01 

 

Conhecer a realidade e assim problematizar sua vida e o mundo a sua 
volta. Id. 10 

 

Conhecer a sociedade e a si mesmo, sob uma perspectiva sociológica. Id. 
21. 

  

As falas docentes que resultaram na conformação do núcleo central são uma 

continuidade do que foi visto na dimensão cognoscente da aprendizagem em 

Sociologia, apresentada anteriormente. Parece-nos que os professores, no ensino 

sociológico, buscam provocar em seus alunos essa capacidade cognoscente, de 

conhecer a realidade em que vivem, entender os fenômenos sociais dentro da 

análise sociológica, assim, o caminho a ser percorrido pelos professores de 

Sociologia assemelha-se ao que Freire (2002, p. 15) menciona, quando nos diz que 

o ato ensinar exige a criticidade: 

 

Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada ao 
saber do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, 
aproximando-se cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto 
cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. 
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 A criticidade, mencionada por Freire (2002), é prerrogativa de todo o processo 

educativo e possibilita aos discentes o que ele chama de curiosidade 

epistemológica, mais próxima do objeto a ser conhecido, sem dispensar a 

rigorosidade metódica, necessária ao ensino/aprendizagem. Esse aluno já conhece 

a realidade, tem uma bagagem de conhecimento a ser considerada no momento do 

processo educativo, contudo o ensino da Sociologia, ao que nos parece, deve 

possibilitá-los uma reconstrução daquilo que conhecem, segundo análise 

semelhante no trabalho de Santos (2002, p. 103) “Nessa perspectiva, a Sociologia 

serviria ao aluno para diferenciá-lo daqueles que fundamentam suas análises no 

senso comum; daqueles dominados pela mídia, pelos discursos políticos.”. 

 A aprendizagem em Sociologia, portanto, atrelada centralmente a evocação 

do CONHECER, parece possibilitar aos educandos a “rigorosidade metódica com 

que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis.” (FREIRE, 2002, p.13), o que 

reafirma ainda a cientificidade da Sociologia e o próprio papel de conscientização 

atribuído ao seu ensino pelos professores pesquisados nesse estudo. 

 Ao verificarmos, como fizemos com a representação do ensinar, os elementos 

que se encontram fora do núcleo central e como relacionam-se com este, reiteramos 

a partir das aproximações estabelecidas pelos professores, que a aprendizagem em 

Sociologia no contexto pesquisado relaciona-se diretamente a dimensão 

representativa do cognoscer, refletir, compreender, conhecer a realidade social, por 

meio de uma consciência sociológica.  
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Figura 7. Estrutura relacional dos elementos do Núcleo Central da "Aprendizagem em Sociologia é..." 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

As justificativas docentes nos mostram essa relação: 

 

Ter conhecimento dos seus espaços na sociedade e saber conviver nela. 
Compreender a sua comunidade, sociedade, etc. Id. 20 

 

Conhecer a realidade que os rodeia. Compreender o mundo em que vivem 
e a sociedade. Refletir sobre suas condições, poder agir e ser o 
protagonista de sua vida. Id. 01 

 

 

Sobre os elementos fora do NC, lembramos que só mencionamos aqueles 

que faziam parte da tríade evocada pelos professores, além do elemento 

CONHECER. Assim, somente apareceram a reflexão e a compreensão, que estão 

na periferia da estrutura representacional, mas, lembramos “o papel normal dos 

esquemas periféricos: o de decifração de uma situação normal.”. (FLAMENT, 2001, 

p. 178). Nesse sentido, aproximar-se do objeto cognoscível envolve também a 

compreensão social e uma reflexão sobre essa sociedade e condições de vida, 

assim nos dizem os professores de Sociologia investigados. Essa periferia, que faz 
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parte do engendramento da representação, reafirma a possibilidade de CONHECER 

a sociedade sob a perspectiva da Sociologia, compreendendo-a e refletindo sobre 

ela. Assim, a aprendizagem em Sociologia significa, para os sujeitos pesquisados, 

uma consciência social e uma espécie de norte aos comportamentos em sociedade. 

Em resultados semelhantes aos nossos, Santos (2002) mostra que a Sociologia, no 

Ensino Médio, segundo professores do Distrito Federal: 

 

Possibilitaria ao educando conhecer de forma sistemática e científica, os 
fatores que organizam e dinamizam a vida social: as relações de poder, as 
relações econômicas, os processos de socialização, as posições sociais, as 
ideologias.  (SANTOS, 2002, p.100, grifos nossos) 

 

 Assim como professores do DF, os professores pesquisados em Natal 

apontam o CONHECER essa vida social como grande objetivo do processo 

educativo em Sociologia. Nas falas dos entrevistados, quando questionados sobre o 

que significava aprendizagem em Sociologia, as ideias repetem-se: 

 

Aprendizagem em Sociologia... está muito relacionada a compreender a 
vida em sociedade, pensar as relações sociais de outra forma, entender as 
próprias condições, ser capaz de analisar a sociedade. Id. 01. 

 

Aprender Sociologia é ter seu senso crítico despertado, pensar a sociedade 
e suas relações a partir de uma compreensão crítica, problematizadora da 
realidade. Id. 02 

 

É conhecer as ideologias presentes em nosso mundo, compreender esse 
mundo a partir das diversas vertentes teóricas. Id. 03 

 

Aprendizagem é conseguir trazer elementos que lhe façam se reconhecer 
enquanto sujeito cidadão, participativo, que compreende a realidade social. 
Id. 04 

 

É entender melhor sua realidade e as situações cotidianas. Pensar a 
sociedade de uma forma diferente. Id. 05 

 

 Dessa forma, inferimos que, segundo os 21 professores investigados a 

aprendizagem em Sociologia pressupõe uma nova maneira de conhecer as relações 

sociais e todos os pormenores que a envolvem, perpassando pelo estranhamento 

daquela realidade que lhes parece já tão naturalizada, pois, “O fascínio da sociologia 

está no fato de que sua perspectiva nos leva a ver sob nova luz o próprio mundo em 

que todos vivemos. Isso também constitui uma transformação da consciência.” 
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(BERGER, 1986, p. 31). Assim, Berger (1986) nos traz uma súmula da imagem 

construída pelos docentes sobre a aprendizagem em Sociologia, que subentende 

uma transformação da consciência, um novo modo de CONHECER a sociedade à 

sua volta. 

 À guisa de conclusões, enfatizamos ainda o diálogo notado entre a 

representação do ensino e a representação da aprendizagem, que nos leva a 

mencionar a relevância de se compreender o processo educativo como uma relação 

necessariamente dialógica entre suas dimensões, que nos parece muito clara dentro 

do contexto pesquisado. 

 
 

Figura 8. Estrutura processual sobre ensino/aprendizagem em Sociologia 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

 Acentuamos que todas estas perspectivas de estranhamento, 

desnaturalização e consciência sociológica são trazidas dentro de algumas 

abordagens que são cruciais para o campo do ensino de Sociologia e que se 

mostram recorrentes dentro das discussões nesse campo. Da relação necessária 

entre ensino/aprendizagem em Sociologia, no contexto pesquisado, esses temas 

ressurgem como uma consequência do diálogo entre as dimensões crítico-social e 

cognoscente, posteriormente concebidas pelo núcleo central das representações, 

que envolvem um ensino comprometido em desenvolver uma consciência crítica e 
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uma aprendizagem que pressupõe uma nova maneira de conhecer e se relacionar 

com o mundo social. Em consonância com Sarandy (2001, p.10), podemos dizer que 

dessa relação dialógica emerge a grande contribuição da Sociologia no Ensino 

Médio, que passa longe de ser o conhecimento a salvar os estudantes da 

ignorância, mas que possibilita: 

 

O estudo e o conhecimento da realidade social, em si mesma dinâmica e 
complexa, a compreensão dos processos sociais e seus mecanismos e a 
percepção de nossa própria condição enquanto atores sociais capazes de 
intervir na realidade. Essas competências e habilidades fornecem os 
elementos necessários para a formação de uma pessoa, de um cidadão e 
de um profissional, seja em que área for, consciente de sua posição, 
potencialidades e capacidade de ação. 

  

Essa perspectiva em muito dialoga com o que constatamos nos dados 

estudados, nos aspectos de formação cidadã, intervenção e consciência social. 

Contudo, como também alertamos, a ausência de problematizações sobre o papel 

da Sociologia no Ensino Médio e a ausência de um contato mais significativo com a 

realidade escolar, dentre outros fatores, resultam em frustrações docentes que 

envolvem especificidades da Sociologia e também acumulam problemáticas da 

carreira docente, de um modo mais generalista. Nesse sentido, corroborando com 

Sarandy (2001), esse caráter “messiânico” ou de conteúdo imprescindível não deve 

ser atribuído a Sociologia, que tem sim um papel crucial na formação dos 

educandos, mas que deve desenvolver nestes as competências e habilidades 

necessárias em conjunto com outras disciplinas, principalmente se levarmos em 

conta as condições, ainda precárias, do ensino de Sociologia na escola média 

pública. 

 Finalmente, mencionamos ainda a relevância de conhecer e discutir as 

representações docentes sobre ensino e aprendizagem em Sociologia. Lembramos 

que estas representações, compreendidas como “guia para as ações e trocas 

cotidianas (...)” (JODELET, 2001, p. 21) em maior ou menor medida interferem na 

dinâmica cotidiana dos professores de Sociologia, pois tomando por base as 

imagens em torno da CRITICIDADE e do CONHECER usam-nas para subsidiar 

suas práticas e aquilo que propõe quando ensinam Sociologia. Mesmo com os 

déficits trazidos pela formação em áreas que não das Ciências Sociais, quando 

observamos a aula sobre a figura do idoso na sociedade contemporânea 

consideramos, como já mencionado, o esvaziamento teórico-científico de conteúdo 
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estritamente sociológico, porém os discursos do professor eram sempre voltados a 

uma visão crítica da situação dos mais velhos, ainda que lhe faltassem o respaldo 

do conteúdo e de contextualização daquele tema, a intenção era de problematizar 

uma realidade comum a muitos educandos. 

 Assim, conhecer o núcleo central é saber de sua estrutura e de seu sentido, 

pois ele organiza e significa os elementos que constituem a representação e é ainda, 

segundo Abric (2001), conhecer o elemento que subsidia muitos dos 

posicionamentos do grupo frente a determinadas situações. Para Moscovici (2013), 

saber do processo de transformar algo estranho e perturbador em algo familiar, dar 

nome e significado a alguma coisa, é, por exemplo, representar o 

ensino/aprendizagem em Sociologia por meio da crítica e conscientização social e, 

portanto, “facilitar a interpretação de características, a compreensão de intenções e 

motivos subjacentes às ações das pessoas, na realidade, formar opiniões.”. 

(MOSCOVICI, 2013, p. 70). Desse modo, por meio do processo de ancoragem, de 

familiarização, intentamos compreender as motivações e práticas dos professores 

investigados, sobre aquilo que eles nomearam de ensino e aprendizagem em 

Sociologia. Essa ação, subsidiada pela palavra contêm a objetivação da 

representação. Ou seja, aquilo que observamos nas aulas, que nos foi relatado nas 

entrevistas, que foi sutilmente notado em conversas informais, representa o 

processo de “transformar a palavra que substitui a coisa, na coisa que substitui a 

palavra.”. (MOSCOVICI, 2013, p. 71). Esse processo de dar substância a imagem 

construída conforma a materialidade das representações que vimos sobre o ensino 

e aprendizagem sociológicos. 

 Nós vivemos num tempo marcado pela celeridade e quantidade exorbitante 

de informações e, nesse contexto, a ancoragem e objetivação figuram como 

processos essenciais a apropriação do conhecimento, bem como a sua produção. E 

as representações, pensadas nesse cenário, geram conteúdos que auxiliam na 

compreensão e posicionamento diante desse mundo. Conhecê-las, desse modo, 

significa pensar também seus contextos de produção e apropriação, significa dizer 

“que os sistemas de representações sociais relativos à escola não podem ser 

considerados independentemente de seus vínculos com outros sistemas gerais de 

representações, dos quais dependem.”. (GILLY, 2001, p. 337). É nesse sentido que 

salientamos, entre outros fatores que envolvem a realidade escolar e que 

influenciam na nomeação e materialização das representações aqui estudadas, a 
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formação desses professores, como um elemento de considerável espessura para 

pensar o que representam sobre ensino e aprendizagem sociológicos. Embora não 

tenhamos notado diferenças significativas entre os docentes com formação em 

Ciências Sociais/Sociologia e aqueles formados em outras áreas, todas as questões 

que envolvem a problematização da Sociologia no Ensino Médio, o modus operandi 

dessa disciplina na educação básica, parecem longínquas ao modelo formativo do 

curso de Ciências Sociais da UFRN, apresentado aqui. 

 Assim, em nossas análises e como já colocado, vemos como emergente uma 

reformulação no curso de formação de professores de Sociologia da UFRN, no 

sentido de aproximar os futuros professores a realidade do ensino de Sociologia na 

educação básica. Essa formação inicial atrelada às precárias condições de trabalho 

e as próprias concepções de escola, de aluno e do processo de 

ensino/aprendizagem são questões que perpassam a construção das 

representações docentes a respeito do processo educativo em Sociologia. Além das 

questões que são próprias a disciplina, como a luta por sua legitimação nos 

currículos e instituições escolares influem, como vimos, nos discursos que levam a 

construção das representações. Essas representações subsidiam as práticas 

professorais em Sociologia e voltam-se a uma missão transformadora que em muito 

pressupõe aquilo que está circunscrito na educação, mas que não pode ser 

prerrogativa unívoca dessa disciplina, assim, “Não se pode, por suposto, tomar para 

si a função de transformar a realidade objetiva a partir, apenas, do processo de 

ensino e aprendizagem desenvolvido por um único professor ou mesmo pelo 

conjunto de professores de Sociologia,”. (OLIVEIRA, 2015, p. 119).  

Contudo, revisitando mais um lugar-comum, é possível que dentro de uma 

formação que aproxime a academia e a realidade do ensino público o professor de 

Sociologia persevere no comprometimento de educar os sujeitos para a crítica-

social, para conhecer as relações sociais sob outra perspectiva e contribua para 

legitimidade da disciplina e, principalmente, para a formação crítica-cidadã. 

Entendendo a educação como um processo circunscrito historicamente, os 

professores transformam esse comprometimento em esperança de mudança, 

naquela práxis-pedagógica que emergiu nas dimensões representativas do ensinar, 

eles alimentam a possibilidade da mudança. Da mudança pela educação, como 

menciona Freire (2002, p.31, grifos do autor): “É a partir deste saber fundamental: 
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mudar é difícil, mas é possível, que vamos programar nossa ação político-

pedagógica.” 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises desenvolvidas no decorrer deste trabalho permitem, ainda que 

parcialmente, algumas conclusões a despeito da formação dos professores e do 

ensino de Sociologia no Brasil. Ao sabor de reformas educacionais e políticas, o 

ensino sociológico ainda sofre as consequências de sua história facultativa nos 

currículos escolares. Conforme destacamos, essa intermitência ocasionou 

problemáticas muito específicas no que tange a formação de seus professores e a 

legitimação da disciplina no contexto escolar. Podemos inferir, desse modo, que 

apesar da obrigatoriedade advinda no ano de 2008, o espaço da Sociologia ainda 

não nos parece assegurado na educação básica. Mesmo legalizado seu ensino, a 

luta por sua legitimidade na escola básica ainda é cotidiana.  

Reconhecemos, nesse sentido, os inúmeros avanços no campo da Sociologia 

que se desenvolve no ambiente escolar, prova disso é o aumento de trabalhos 

acadêmicos que tomam o seu ensino e áreas afins como temas de pesquisa, bem 

como os eventos científicos que se dispõe a pensar a referida disciplina e as 

especificidades que a envolvem na educação básica. Tomemos como exemplo, o 

Encontro Nacional sobre o Ensino de Sociologia na Educação Básica (ENESEB) que 

já aconteceu em quatro edições, além do Seminário Estadual de Formação de 

Professores de Sociologia para a Educação Básica (SESEB), ocorrido em duas 

edições, no contexto local e a própria fundação da Associação Brasileira de Ensino 

de Ciências Sociais (ABECS), no ano de 2012. Essa profusão de eventos, livros, 

trabalhos e a própria criação de uma associação com a finalidade de debater o 

ensino sociológico refletem um período de inúmeras mudanças que envolvem desde 

a implantação em caráter obrigatório da disciplina na escola, o surgimento de 

programas como o PIBID, a aprovação do PNE, as discussões que envolvem, mais 

recentemente, o estabelecimento da Base Nacional Curricular Comum, enfim, um 

cenário educacional que pode contribuir acadêmica e politicamente ao processo de 

legitimação da Sociologia na educação básica. 

Nesse sentido, a conjuntura supracitada deve cooperar aos debates que 

envolvem a formação dos professores de Sociologia, perpassando as inquietudes 

vivenciadas no ofício docente. Como discutimos nesse estudo, a presença 

facultativa da Sociologia na educação básica acarretou nos cursos de formação um 

esvaziamento dos debates a despeito de metodologias de ensino, materiais 
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didáticos, conteúdos para educação básica ou mesmo sobre as especificidades da 

docência. Ausências insistentes em percursos formativos de docentes em Sociologia 

hodiernamente. 

Nesse contexto, ao ouvirmos professores da rede estadual em Natal, 

percebemos representações sobre ensino e aprendizagem em Sociologia que se 

mantem centradas sobre a crítica e o desvelar das relações sociais, que concebem 

uma práxis comprometida, mas que, sobretudo, estruturam-se também nas suas 

dificuldades cotidianas, nas problemáticas de aprendizagem discente e sobre uma 

responsabilidade formativa cidadã que, reiteramos, não é exclusiva a disciplina de 

Sociologia. Com variados tempos em sala de aula e com formações em Ciências 

Sociais/Sociologia ou não, os docentes investigados refletem nos discursos que 

subsidiam a imagem que constroem enquanto grupo a necessidade de legitimar e de 

valorar o ensino e a aprendizagem sociológicos. Essas representações condensam 

evocações positivas da prática docente, mas entregam ao professor de Sociologia, 

por meio de seu ensino, a responsabilidade de conscientizar, politizar seus discentes 

que, por meio da aprendizagem da disciplina, do conhecimento crítico das relações 

sociais seriam capazes de transformá-las.  

Ainda que imersos no cotidiano escolar, os docentes pesquisados creditam ao 

saber disciplinar sociológico um caráter interventivo significativo, por meio dos 

elementos que se fazem centrais em suas representações e que pudessem talvez 

serem melhor problematizados, quando de suas formações iniciais. Manter com o 

ensino/aprendizagem da Sociologia uma relação de expectativa intervencionista ou 

imediatista pode ser extremamente frustrante para esses docentes, que dispõe de 

apenas uma aula semanal para empreender tal intento. Possivelmente, discussões 

mais afinadas com a realidade da educação básica e do ensino da Sociologia em 

seus processos formativos resultassem numa imagem diferente da erigida pelo 

grupo. Enquanto guias para ação, essas representações interferem nas práticas 

professorais observadas, quando os docentes assinalavam para aspectos “novos” 

nas relações do mundo do trabalho ou no trato social a pessoa na terceira idade – 

temas das aulas observadas. Com maior ou menor profundidade em conteúdo – o 

que, diga-se de passagem, é um problema – a tônica das aulas, nos dois casos, 

relacionavam a ideia de problematizar essas realidades comuns e, quem sabe, 

transformá-las. Os docentes suscitavam nos estudantes o repensar das relações 
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que eles, aparentemente, já conheciam e uma ação diferente frente às situações de 

exploração do trabalhador ou de maus tratos ao idoso, por exemplo. 

Esse comprometimento com a transformação social é louvável, mas, 

novamente não é unívoco à disciplina de Sociologia e pode ser deveras frustrante. 

Os próprios professores, nas entrevistas, nas justificativas das TALP e nos registros 

feitos em diário de campo aludem as dificuldades discentes em atribuir sentido a 

Sociologia, em compreender seus conteúdos, em relacioná-los com o cotidiano, 

como esperar que somente essa disciplina venha a possibilitar por meio de seus 

discentes efetivas mudanças sociais? Deste modo, a luta pela legitimação e sucesso 

da Sociologia na escola média perpassa, essencialmente, pela formação de seus 

professores e a ampliação do campo de estudos acerca do seu ensino. Essa 

discussão precisa adentrar os espaços acadêmicos, fazendo com que as questões 

que envolvem o saber disciplinar e a formação dos professores de Sociologia sejam 

preocupações de suas agências formadoras, evitando construções ideais de prática 

pedagógica, de ensino ou mesmo de docentes que não encontrarão respaldo na 

realidade da educação básica. 

Apesar de enfatizarmos o caráter formativo como bastante relevante, 

ressaltamos que as problemáticas que envolvem o ensino sociológico encontram-se 

inscritas numa realidade que ainda é de defasagem e desvalorização do magistério. 

Nesse contexto, é reinserida uma disciplina com exígua tradição na escola básica e 

com discussões que pensam essa reinserção em vias de amadurecimento o que 

reforça as fragilidades da Sociologia na escola básica. Na conjuntura política 

brasileira corrente essa fragilidade parece ser endossada por meio de Projetos de 

Lei (PL), como os que apresenta o deputado federal Izalci Lucas Ferreira (PSDB-

DF), um no ano de 2013 com o objetivo de desobrigar o ensino da Sociologia e 

Filosofia (Nº 6.003/13), o outro do ano de 2015 que defende a neutralidade 

ideológica, política e religiosa do professor em sala de aula – sob o nome de “Escola 

sem partido”, com o pressuposto de que qualquer atitude contrária a esse sentido é 

caracterizada como doutrinação (Nº 867/15). Essa onda conservadora é endossada 

no RN36 e reacende, por meio do cenário nacional, o imaginário da Sociologia que 

forma comunistas ou que ensina o sindicalismo e que contamina seus discentes e as 

                                                        
36

 O deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN) apresentou no ano passado o PL Nº 1411/15, que 
tipifica o crime de assédio ideológico nas escolas, prevendo inclusive pena de detenção para os 
professores infratores. 
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escolas com ideologias políticas de esquerda. Com pesar, notamos que esse 

entendimento é comum não somente à disciplina de Sociologia, como a área das 

Ciências Humanas, de modo geral. No caso da disciplina em estudo, se pensarmos 

o contexto nacional e local, sua história intermitente e, por vezes, a falta de 

articulação entre os professores da educação básica, os pesquisadores da área, 

uma comunidade que, essencialmente, esteja atenta a ataques dessa estirpe e 

amadurecida nas discussões sobre a Sociologia na escola média, enfraquecem sua 

permanência nesse espaço. Aqui atentamos para o papel das instituições 

formadoras em mediar essa relação e, sobretudo, assumir o compromisso de formar 

docentes para a educação básica, cientes dessa realidade e das demandas próprias 

ao ensino sociológico.  

Conforme mencionamos ao longo desse trabalho, a reestruturação dos cursos 

de licenciatura nos parece urgente, no intento de cumprir esse compromisso 

formativo. No caso da licenciatura em Ciências Sociais da UFRN essa reformulação 

curricular deve estar atenta, em nosso entendimento, desde o perfil de professor que 

se pretende formar, as inserções desses licenciandos na escola e na docência em 

Sociologia. Experiências curriculares como as da UERN parecem traduzir melhor as 

necessidades formativas de docentes, dando às discussões sobre prática e 

metodologia de ensino, por exemplo, um espaço relevante e que, portanto, podem 

servir de instrumento para reformulações e melhorias no currículo da federal 

potiguar. 

Construções representativas sobre ensino e aprendizagem em Sociologia, 

estruturadas sobre problemas de aprendizagem, necessidade de legitimação, 

dificuldades com a prática docente e responsabilidades monumentais relegadas a 

uma disciplina com uma aula semanal, de aproximadamente cinquenta minutos, por 

vezes conduzida por docentes de outras áreas, revelam a necessidade das 

instituições formadoras – nesse caso, a UFRN – repensarem a relação com a 

realidade, às discussões que envolvam aspectos da docência e, principalmente, as 

questões que envolvem os pormenores do ensino sociológico. Embora os sujeitos 

pesquisados já estejam imersos na realidade escolar ainda alimentam alguns 

discursos – que resultam na elaboração de suas representações – sobre 

ensino/aprendizagem em Sociologia que embora sejam eloquentes precisam ser 

repensados, do ponto de vista das possibilidades e realidades da educação básica. 
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Não que estas devam colocar-se como impeditivos na realização de mudanças, mas 

precisam ser, antes de tudo, objeto de conhecimento dos professores. 

Dessa maneira, no sentido de uma formação em consonância com o contexto 

pesquisado, assinalamos a estruturação das representações sociais professorais 

aqui discutidas, por meio das condições que hoje enfrenta a Sociologia na educação 

básica, como uma incipiente contribuição para as investigações das problemáticas 

que envolvem a formação inicial e o processo educativo sociológicos. Problematizar 

algumas questões na formação ofertada pela licenciatura em Ciências Sociais da 

UFRN não é, de modo algum, uma desqualificação ou responsabilização deste 

curso pelos problemas no ensino de Sociologia, que não são exclusivos ao cenário 

potiguar, mas, somente uma reflexão a respeito da parcela que cabe aos cursos que 

formam os professores de Sociologia e, em certa medida, interferem no 

desenvolvimento da disciplina na escola básica. 

Desse modo, o comprometimento com a formação crítica e cidadã que 

alimenta as representações sociais docentes estudadas parecem pautadas na ação 

político-pedagógica que vê na educação um meio de transformação social. Essa 

forma de conceber o ensino/aprendizagem é a substância dada à imagem que esses 

professores elaboraram sobre o objeto em questão e que direciona suas práticas. 

Essas representações, portanto, ancoram-se numa atividade docente comprometida 

com uma intervenção social, uma mudança que seria provocada pelo ensino e 

aprendizagem da disciplina de Sociologia. Essas expectativas precisam ser levadas 

em conta no caso de discussões, reformulações sobre os currículos que formam 

estes professores, de modo a situá-los na realidade do ensino/aprendizagem 

sociológicos evitando frustrações e/ou controvérsias na docência da referida 

disciplina. Nesse processo, talvez os próprios docentes da escola média pudessem, 

em diálogo com a universidade, fornecer subsídios para a construção de uma 

estrutura curricular que não olvide a “formação para cidadania”, mas que, sobretudo, 

a discuta articulada com o cotidiano a ser vivenciado pelos futuros professores de 

Sociologia. 
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APÊNDICE A – Técnica de associação livre de palavras (TALP) 01 

 

TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

 
A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE ENSINO DE SOCIOLOGIA 

 

 
(Não preencher esse campo) 

I. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO  

ID. SUJEITO ______ 

Gênero: 

(   ) Masculino (   ) Feminino                    (   ) Outro 

Idade: 

(   ) Entre 20 e 25 anos (   ) Entre 21 e 25 anos 

(   ) Entre 26 e 30 anos (   ) Entre 31 e 35 anos 

(   ) Entre 36 e 40 anos (   ) Mais de 40 anos 

Nível de formação: 

(   ) Graduação          (   ) Especialização (   ) Mestrado       (   ) Doutorado 

Área de formação: 

 

Escola(s) em que atua: 

 

Tempo de serviço na docência: 

(   ) Até 5 anos (   ) Entre 11 e 16 anos 

(   ) Entre 6 e 10 anos (   ) Entre 17 e 25 anos 

(   ) Mais de 25 anos  

Tempo na docência de Sociologia: 

____ Anos e ____ Meses 

Leciona, além de Sociologia, outras disciplinas? 

(   ) Sim     (   ) Não 

Quais disciplinas? 

 

 
II. CLASSIFICAÇÃO LIVRE 

 

1. Escreva rapidamente as palavras (somente palavras, uma para cada espaço) que, em sua 

opinião, completam a afirmação: 

 

Ensinar Sociologia é... 
(POR FAVOR, É MUITO IMPORTANTE PREENCHER TODOS OS 03 (TRÊS) ESPAÇOS ABAIXO) 

 
  

                 

                                          

  

 

 

2. Agora enumere as palavras que você escreveu, classificando-as de acordo com a importância 

que você atribui a cada uma delas. Use os quadrinhos para pôr os números. 

 

3. Justifique a escolha e hierarquização que você fez das palavras. 
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APÊNDICE B – Técnica de associação livre de palavras (TALP) 02 

 

TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

 
A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA APRENDIZAGEM EM SOCIOLOGIA 

 

 
(Não preencher esse campo) 

I. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO  

ID. SUJEITO ______ 

Gênero: 

(   ) Masculino (   ) Feminino                    (   ) Outro 

Idade: 

(   ) Entre 20 e 25 anos (   ) Entre 21 e 25 anos 

(   ) Entre 26 e 30 anos (   ) Entre 31 e 35 anos 

(   ) Entre 36 e 40 anos (   ) Mais de 40 anos 

Nível de formação: 

(   ) Graduação          (   ) Especialização (   ) Mestrado       (   ) Doutorado 

Área de formação: 

 

Escola(s) em que atua: 

 

Tempo de serviço na docência: 

(   ) Até 5 anos (   ) Entre 11 e 16 anos 

(   ) Entre 6 e 10 anos (   ) Entre 17 e 25 anos 

(   ) Mais de 25 anos  

Tempo na docência de Sociologia: 

____ Anos e ____ Meses 

Leciona, além de Sociologia, outras disciplinas? 

(   ) Sim     (   ) Não 

Quais disciplinas? 

 

 
II. CLASSIFICAÇÃO LIVRE 

 

1. Escreva rapidamente as palavras (somente palavras, uma para cada espaço) que, em sua 

opinião, completam a afirmação: 

 

Aprendizagem em Sociologia é... 
(POR FAVOR, É MUITO IMPORTANTE PREENCHER TODOS OS 03 (TRÊS) ESPAÇOS ABAIXO) 

 
  

                 

                                          

  

 

 

2. Agora enumere as palavras que você escreveu, classificando-as de acordo com a importância 

que você atribui a cada uma delas. Use os quadrinhos para pôr os números. 

 

3. Justifique a escolha e hierarquização que você fez das palavras. 
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APÊNDICE C – Conjunto de palavras evocadas pelos professores de 
Sociologia 

Ensinar 

Sociologia é... 

 

Frequência de 

Evocações 

Aprendizagem 

em Sociologia 

é... 

 

Frequência de 

Evocações 

EVOCAÇÕES EVOCAÇÕES 

Criticidade 04 Conhecer 04 

Importante 03 Compreender 03 

Aprendizagem 03 Crescimento 03 

Politização 03 Cidadania 03 

Reflexão 03 Autonomia 02 

Formar 03 Prática 02 

Responsabilidade 02 Reflexão 02 

Conscientização 02 Fácil 02 

Desafio 02 Dialogar 01 

Disciplina 01 Cotidiano 01 

Dedicação 01 Entender 01 

Metodologia 01 Leitura 01 

Legal 01 Organização 01 

Vocação 01 Paixão 01 

Profissionalismo 01 Atuar 01 

Sensibilidade 01 Agir 01 

Cidadania 01 Aprimorar 01 

Participação 01 Socialização 01 

Relações 01 Pensar 01 

Conceito 01 Relacionar 01 

Solidariedade 01 Viver 01 

Amor 01 Construção 01 

Prática 01 Emancipação 01 

Interação 01 Participação 01 

Dever 01 Mudança 01 

Papel 01 Difícil 01 

Recompensa 01 Divertida 01 
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Prazer 01 Descobrir 01 

Dor de cabeça 01 Problematizar 01 

Obrigação 01 Conscientização 01 

Construir 01 Necessária 01 

Dialogar 01 Esclarecedora 01 

Necessária 01 Política 01 

Útil 01 Sociedade 01 

Pensar 01 Curiosidade 01 

Questionar 01 Inquietação 01 

Estudar 01 Estudo 01 

Transformação 01 Complicada  01 

Realizador 01 Natural  01 

Provocativo 01 Valor  01 

Sociedade 01 Futuro  01 

Primordial 01 Associativa  01 

Ideal 01 Contemporâneo  01 

Cultura 01 Historicidade  01 

Gratificante 01 Primordial  01 

  Importante 01 

  Ideal 01 

  Integrar  01 
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APÊNDICE D – Roteiro da entrevista semi estruturada 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-graduação em Educação 

Pesquisa sobre as representações de ensino e aprendizagem em Sociologia 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 
Código do participante da pesquisa: ________ 
 
Identificação: 
 
1. Nome:  
2. Idade: 
3. Estado civil: 
4. Gênero: 
5. Naturalidade: 
 
Formação Educacional/Profissional:  
 
1. Último grau de formação obtido:  
Ensino médio (completo) 
Ensino médio (incompleto) 
Graduação Completa (licenciatura). Qual? Instituição: _________ 
Graduação Incompleta (licenciatura). Qual? Instituição:_________ 
Graduação Completa (bacharelado). Qual? Instituição:_________ 
Graduação incompleta (bacharelado). Qual? Instituição: _________ 
Pós-graduação. Qual? Instituição:_________ 
 
2. Qual a profissão/ocupação de seu/da sua: 
Pai: 
Mãe: 
Esposo/a Companheiro/a: 
 
3. Com que idade, aproximada, começou a estudar? 
 
4. Com que idade, aproximada, começou a trabalhar? 
 
5. Antes de ingressar na carreira docente, exerceu outra atividade remunerada? 
Qual? 
 
6. Exerce, atualmente, alguma outra atividade remunerada além do magistério? 
 
7. Já abandonou ou interrompeu os estudos alguma vez? Por quais motivos? 
 
8. Costuma participar de cursos de formação de professores? Com que frequência? 
 
9. Quantos anos, aproximadamente, você tem de experiência no magistério? 
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10. Por quais razões ingressou no magistério? O que te fez ser professor? 
 
11. Como você iniciou seu trabalho de professor? Como foi o início de sua carreira? 
 
 
Relação com a disciplina de Sociologia: 
 
1. Há quanto tempo leciona Sociologia? 
 
2. Além da formação acadêmica, possui alguma outra formação específica ou que 
auxilie/tenha auxiliado no ensino de Sociologia? 
 
3. Leciona outras disciplinas além de Sociologia? Se sim, quais? Sente alguma 
dificuldade?  
 
4. Como iniciou o trabalho com a disciplina de Sociologia? Por que assumiu esta 
disciplina? (Específica para os professores que não possuem formação na área). 
 
5. Quantas turmas de Sociologia possui? 
 
6. Quantos alunos, em média, tem em cada turma? 
 
7. Quantas aulas de Sociologia tem por semana em cada turma? Qual o tempo da 
aula? 
 
8. Qual a relação dos alunos com a disciplina de Sociologia? Acham interessante? 
Valorizam? Sentem dificuldades? 
 
Ensino/Aprendizagem de Sociologia: 
 
1. Você faz o planejamento de todas as aulas? Em que momento/lugar realiza esse 
planejamento? 
  
2. Qual é, comumente, a dinâmica de suas aulas? Costuma variar? 
 
3. Consegue realizar, em aula, tudo o que foi planejado? Quais as principais 
dificuldades? 
 
4. Qual o papel do aluno no momento de apresentação do conteúdo? Há 
participação? Debates? 
 
5. Existem dificuldades no ensino de Sociologia? Quais você considera mais 
relevantes? 
 
6. Como é a aprendizagem dos alunos em Sociologia? Existem muitas dificuldades? 
Quais? 
 
7. Quando o aluno tem dúvidas, como você lida com a situação? Dispõe de tempo 
para ajudá-lo? 
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8. Como você avalia seus alunos? A metodologia de avaliação costuma variar? 
Consegue obter resultados significativos? 
 
9. Consegue perceber quando o seu aluno não está aprendendo bem a disciplina 
em outro momento, que não o da avaliação? 
 
10. No geral, como você avaliaria suas aulas de Sociologia? Que elementos te 
permitem essa avaliação?  
11. Ensinar Sociologia, para você, é... 
 
12. Aprendizagem em Sociologia, para você, é... 


