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RESUMO 

 

O trabalho analisou as práticas educativas dos professores de Sociologia, em 

escolas públicas e privadas, relacionando-as à formação docente nos cursos de 

licenciatura em Ciências Sociais e aos documentos oficiais (PCNs e OCNs) que 

orientam a proposta da disciplina na educação básica. O estudo foi realizado por meio 

de observação participante e aplicação de questionários semiestruturados em 12 

escolas da rede pública e privada da cidade do Natal/RN. Os questionamentos que 

orientaram a pesquisa são: como tem acontecido o ensino de Sociologia nas escolas? 

Quais as práticas educativas construídas pelos docentes? Como os aspectos de 

formação docente, orientação curricular e demandas das escolas repercutem na 

escolha dos tipos de ensino? Como aporte teórico e metodológico, utiliza a teoria dos 

campos sociais de Bourdieu (2009) e as categorias de contextualização e 

recontextualização de Bernstein (1996) para compreender como as relações entre 

campos interferem nas ações dos agentes no processo de ensino da disciplina 

Sociologia nas escolas. Para pensar sobre as práticas de ensino nas escolas dialoga, 

também, com as concepções de formação docente, práticas de ensino e currículo 

elaboradas por Sacristán (2000) e Libâneo (2013). Para representar as relações 

estabelecidas entre os campos, este estudo cartografa o cenário do ensino da 

Sociologia (SANTOS, 2011), a partir das situações identificadas nas escolas; constrói 

os tipos de ensino - o tipo mercadológico, o tipo político engajado, o tipo científico 

bacharelesco e o tipo científico crítico, com base nos tipos ideais (WEBER, 1998). 

Analisando as informações obtidas na pesquisa, identifica uma relação direta entre os 

tipos de ensino, as motivações das ações dos agentes e as diferentes dinâmicas e 

demandas dos campos sociais (no campo científico, no campo político e no campo 

educacional). No estudo, ao tecer reflexões sobre os tipos de ensino, analisa o cenário 

da Sociologia na educação básica nas escolas públicas e privadas, apontando 

desafios e perspectivas para a consolidação da disciplina no espaço escolar. 

Palavras-chave: Ensino de Sociologia. Práticas educativas. Tipos de ensino. Campo. 
Escola.  

 

 



 
 

RESUMEN 
 

El trabajo examina las prácticas educativas de los profesores de Sociología, 

en escuelas públicas y privadas, relacionadas con los cursos de graduación para 

formación de profesores en ciencias sociales y los documentos oficiales (PCNs y 

OCNs) que orientan la disciplina propuesta en la educación básica. El estudio se 

realizó por la observación participante y aplicación de cuestionarios semiestructurados 

en 12 escuelas públicas y privadas de la ciudad de Natal/RN. Las preguntas que 

guiaron la investigación son: ¿Cómo ocurre la enseñanza de la sociología en las 

escuelas? ¿Cuáles son las prácticas educativas que habían construido los 

profesores? ¿Cómo los aspectos de la formación docente, dirección y orientación 

curricular y las cuestiones escolares impactaron en la elección de tipos de enseñanza? 

Como aporte teórico y metodológico, utilizamos la teoría social de Bourdieu (2009) y 

las categorías de contextualización y recontextualización de Bernstein (1996) para 

entender como las relaciones entre campos interfieren en las acciones de los agentes 

en el proceso de enseñanza de la disciplina de la sociología en las escuelas. Para 

reflexionar sobre las prácticas de enseñanza en las escuelas establecemos un 

diálogo, también, con las concepciones de formación docente, prácticas de enseñanza 

y currículo elaboradas por Sacristán (2000) y Libâneo (2013). Para representar las 

relaciones establecidas entre los campos, cartografiamos el escenario de la 

enseñanza de sociología (SANTOS, 2011), a partir de las situaciones identificadas en 

las escuelas; Construimos los tipos de enseñanza – tipo mercadológico, el tipo político 

comprometido, el tipo bachillerato y tipo crítico científico basado en los tipos ideales 

(WEBER, 1998). Analizando las informaciones recogidas en la búsqueda, observamos 

una relación directa entre los tipos de enseñanza, las motivaciones de las acciones 

de los agentes y las diferentes dinámicas y exigencias de los ámbitos sociales (en el 

campo científico, en el campo político y en el campo educacional). En el estudio, 

cuando tejemos reflexiones sobre los tipos de enseñanza, se construyó un análisis de 

la situación de la sociología en la educación básica en la realidad público y escuelas 

privadas, apuntando desafíos y perspectivas para la consolidación de la disciplina en 

el espacio de la escuela. 

 

Palabras clave: Enseñanza de Sociología. Prácticas educativas. Tipos de Enseñanza. 

Campo. Escuela. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study analyzes Sociology teachers’ educational practices, in public and 

private school, relating to the teachers training in Social Science and official documents 

(PCNs e OCNs) that guide the proposal of this subject in the basic education. This 

research was a participant observation with a semi-structured questionnaire 

application in 12 schools from public and private education system in Natal/RN. Some 

questions that guide this research are: how is Sociology has been treated in the 

schools? What educational practices have been adopted by the teachers? How 

aspects like teacher training, curricular orientation and school demands guide a 

teaching model choose? As theoretical and methodological approach, it uses Bourdieu 

(2009) social fields theory and Bernstein (1996) contextualization and re-

contextualization to understand how relationships between those fields interfere in the 

agents’ action in the Sociology teaching process in the schools. To reflect about 

teaching practices in the school, it links teacher training conceptions, teaching 

practices and curriculum created by Sacristán (2000) and Libâneo (2013). To 

represent relationships between fields, this study made a Sociology teaching 

cartography (SANTOS, 2011), based on situations identified in the schools; it builds 

teaching patterns – market type, politic type engaged, scientific type scholastic, 

scientific type critic, based on ideal types (WEBER, 1998). Analyzing research 

information, it identifies a direct relationship among types of teaching, agents’ action 

motivations and different dynamics and social fields demands (in the scientific field, in 

in the politic fields and in the educational fields). In this study, due some reflections 

about teaching types, it analyzes Sociology scenery in the basic education, in the 

public and private schools, pointing challenges and perspectives to the subject 

consolidation in scholar space.  

Keywords: Sociology teaching. Educational practices. Teaching types. Field. School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ensinar Sociologia nas escolas tem sido um dos grandes desafios das 

Ciências Sociais nos últimos anos, especialmente após o retorno dessa disciplina ao 

currículo da educação básica no ano de 2008. Um desafio que, na prática, tem 

revelado muitas fraturas e conflitos, expressos tanto nos cursos de licenciatura no 

Brasil quanto nos próprios espaços educacionais em função de diferentes 

representações e posicionamentos sobre o papel dessa ciência na sociedade. 

Esse desafio é vivenciado principalmente pelos recém-licenciados que, ao se 

inserirem nos espaços das escolas, têm enfrentado as consequências de um processo 

de formação que, por muito tempo, não dialogou com o campo da educação. Foram 

essas e outras questões que enfrentamos no ano de 2009, quando adentramos nos 

espaços das escolas sem saber planejar ou até mesmo sem compreender o que 

significava uma transposição didática. 

Tudo começou quando demos início a nossa prática docente no ensino médio 

em uma escola privada no município de Natal/RN, em janeiro de 2009. Participando 

da primeira reunião pedagógica da escola, deparamo-nos com duas questões que, 

posteriormente, precisamos enfrentar: a escola não tinha adotado um material didático 

para os anos letivos; tampouco parecia ter ciência da proposta da disciplina para a 

educação básica. Não demorou muito para entendermos que as questões ou as 

dúvidas da escola sobre o material e a proposta da disciplina eram também as nossas. 

Não podíamos deixar que os membros do corpo docente da escola percebessem, pois 

estávamos ali na condição de especialistas na área – e todos, menos o professor de 

uma disciplina, pode atuar na sala de aula com essas lacunas do conhecimento e da 

prática. 

A realidade concreta era que estávamos na escola para assumirmos o papel 

de professor da disciplina de Sociologia. No entanto, apesar de concluída a 

licenciatura em 2007, não tínhamos conhecimentos necessários sobre a proposta 

curricular da disciplina, do uso do material didático, das metodologias de ensino ou 

mesmo do papel da disciplina na área das ciências humanas. 

Diante do exposto, a situação precisava ser enfrentada o quanto antes, pois 

tínhamos passado por um processo de seleção como professor e estávamos em uma 

reunião pedagógica, tendo de planejar os caminhos que provavelmente seriam 
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trilhados durante os três trimestres do ano letivo. Além disso, ainda tínhamos de dar 

um “retorno” às demandas da instituição educacional que estava nos contratando. 

Nesse momento, as fraturas da nossa formação docente vieram à tona: as 

poucas experiências que havíamos vivenciado no estágio docente e as breves ou 

isoladas disciplinas que discutiram o processo de ensino e de aprendizagem no curso 

pareciam insuficientes para lidar com os desafios da escola. No mesmo contexto, nos 

anos de 2008 e 2009, o curso de licenciatura das Ciências Sociais (UFRN) passava 

por mudanças em sua estrutura curricular, na tentativa de estabelecer um diálogo 

entre os saberes mediados na universidade com novas demandas e desafios 

desencadeados pelo retorno da Sociologia para o Ensino médio. Porém, como 

havíamos concluído a licenciatura em 2007, não estávamos contemplados pela nova 

proposta. 

Diante de tantas limitações, e quase sem ferramentas ou habilidades para o 

ensino, realizamos uma pesquisa sobre referências, materiais e propostas de ensino 

para a Sociologia na educação básica a fim de identificar quais seriam os conteúdos 

e as atividades que poderiam ser trabalhados em sala de aula – ou como deveríamos 

abordar os conteúdos e elaborar as propostas de ensino. 

De posse das Orientações Curriculares Nacionais (OCNs) e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), construímos um esboço do que trabalharíamos na 

escola. Entre os poucos materiais encontrados, adquirimos, de imediato, em uma 

livraria da cidade, o livro Sociologia no ensino médio, de Nelson Dácio Tomazi (2006), 

que passou a orientar nossas ações na escola. 

Em nosso primeiro planejamento, copiamos integralmente o sumário do livro 

de Tomazi (2006), considerando que o planejamento proposto pelo autor nos ajudaria 

a permanecer na escola na condição de professores. Essa situação pode parecer, em 

um primeiro momento, contrária a qualquer procedimento didático-metodológico. No 

entanto, foi a solução para as muitas limitações que estávamos enfrentando, uma vez 

que não sabíamos elaborar um planejamento tampouco quais os conhecimentos que 

deveriam ser trabalhados em sala de aula. 

Ao dar início às aulas, outro desafio foi observado: o de mediar1 

conhecimentos em uma disciplina que até então parecia não ser considerada ciência 

                                                             
1Na pesquisa, consideramos a ação dos professores no processo de ensino e de aprendizagem como 
uma mediação de uma compreensão ou de leitura do mundo, conforme as ideias de Paulo Freire 
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no espaço escolar. Nesse sentido, foram muitas as perguntas por parte dos alunos: 

“a Sociologia reprova?”, “Existem questões de Sociologia no vestibular?”, “Podemos 

falar sobre qualquer coisa hoje?”, “Para que compreender um conceito ou teoria se já 

sabemos como funciona a sociedade?”. 

Em número ainda maior foram as intervenções por parte da escola e de uma 

parcela dos professores da área de ciências humanas: “não faça uma prova difícil, os 

alunos não podem ser reprovados em sua disciplina”, “Vamos utilizar o horário da 

disciplina de Sociologia para dar avisos gerais”, “Podemos utilizar o tempo das suas 

aulas para adiantar os conteúdos das disciplinas de Química, Física ou Matemática”, 

“Por que o professor de Sociologia está tratando de temas relativos a História, como 

a Revolução Francesa, Industrial ou o processo de colonização, se ele não é professor 

dessa disciplina?”, “Não é necessário organizar atividades na feira de ciências da 

disciplina de Sociologia, a prioridade são as disciplinas que são cobradas no 

vestibular” etc. 

É importante ressaltar que esses questionamentos e intervenções, nos 

momentos de sala de aula, pareciam dificultar ainda mais as nossas ações na escola. 

Ao passar dos meses, a cada encontro ou aula semanal, a cada erro cometido, a cada 

leitura do material didático e debate com os alunos, íamos repensando o caminho 

proposto no planejamento, reorganizando nossa prática e descobrindo novas 

maneiras de envolver os alunos na proposta da disciplina. 

Nesse processo, aos poucos, tecíamos um segundo momento da nossa 

formação, ao mesmo tempo que defendíamos, frente à comunidade escolar, o espaço 

da Sociologia no ensino médio. Esse novo processo de formação foi mediado pelas 

realidades cotidianas, pela leitura do livro didático, pelas parcerias e pelos conflitos 

com os outros professores e com os estudantes. Estávamos passando por um 

processo de “socialização”, que nos tornava, aos poucos, professores, por meio de 

uma práxis educativa. 

Em 2012, demos início a nossa experiência de ensino em uma escola pública. 

Identificamos um cenário muito diferente do que vivíamos nas escolas particulares. A 

relação de trabalho dos funcionários públicos parecia influenciar na maneira como 

alguns professores atuavam em sala de aula, manifestando muitas vezes certo 

                                                             
(2013), que preconiza que “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: 
os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2013, p. 96). 
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empoderamento ou autonomia no processo de ensino e de aprendizagem – 

autonomia esta que possibilitava a intervenção na proposta de ensino, no processo 

avaliativo etc. Outros aspectos que diferenciavam a escola pública da escola privada 

eram as demandas dos alunos, o controle do trabalho docente, a busca por resultados 

nas avaliações e até mesmo a noção de como a disciplina era compreendida no 

ensino médio, desvinculada da política de resultados.  

Podemos dizer que, com essas experiências, alteramos muitas vezes a 

maneira que ensinávamos a Sociologia, tanto em função das nossas limitações sobre 

os conhecimentos necessários para atuar na área da educação quanto para 

responder às demandas das escolas em que atuávamos. Essa adaptação da 

disciplina de Sociologia em função do contexto de cada escola, e da própria realidade 

do docente, resultaram na construção de novas propostas de ensino; na 

ressignificação das propostas existentes; e na construção de novas práticas 

educativas. 

Observando outras experiências de ensino de professores de Sociologia em 

escolas públicas e privadas, identificamos dinâmicas e desafios semelhantes aos que 

enfrentávamos. Desse modo, constatamos que, em função das dinâmicas das escolas 

ou da forma como os professores compreendiam a disciplina, a abordagem dos 

conhecimentos da Sociologia e a sua proposta de ensino pareciam ser da mesma 

maneira modificadas. 

É nesse contexto que construímos a proposta desta pesquisa, na tentativa de 

compreender os motivos que incidem na maneira como a Sociologia tem acontecido 

nas escolas, por meio das ações dos agentes e das dinâmicas dos campos. Para isso, 

tecemos um caminho de compreensão das práticas educativas no cotidiano das 

escolas considerando: as definições da disciplina; o processo de formação docente; 

os agentes e suas demandas no contexto da escola.  

O nosso estudo não tem a intenção de tecer considerações sobre que tipo de 

ensino poderia ser considerado o mais adequado para a Sociologia, mas sim se 

debruçar nas dinâmicas das escolas, na tentativa de compreender como o ensino de 

Sociologia tem acontecido para que possamos, posteriormente, fortalecer o diálogo 

entre a ciência que faz a Sociologia e os professores que a socializam no cotidiano da 

sociedade. Fazendo isso, desejamos contribuir com o seu processo de 
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implementação e legitimidade no ensino médio, tanto na condição de professores 

quanto na de pesquisadores. 

 

1.1 PROPOSTA DO ESTUDO E OBJETIVO DA PESQUISA 

 

Este trabalho visa analisar as práticas educativas no ensino da disciplina de 

Sociologia na educação básica a partir do retorno de sua obrigatoriedade em 2008. 

Acreditamos que, por meio deste estudo, faremos importantes reflexões sobre como 

tem se dado o processo de ensino dessa disciplina nos espaços das escolas públicas 

e privadas. O estudo se insere em um contexto em que o debate sobre o ensino da 

Sociologia na educação básica acompanha os desafios que os professores2 dessa 

disciplina vêm enfrentando na mediação dos conhecimentos sociológicos no cotidiano 

das escolas. 

Consideramos nossa pesquisa como uma tentativa de estabelecer um diálogo 

entre os desafios vivenciados pelos professores da disciplina nas escolas e os estudos 

que vêm sendo direcionados para esse campo. Diálogo esse que, se observado a 

partir do espaço em que atuam os professores, parece fragilizado pela difícil 

comunicação que, às vezes, o campo acadêmico estabelece com a sociedade – 

principalmente com os que atuam no chão das escolas. 

Neste estudo, o cenário das escolas em que estão inseridos os agentes 

representam elementos que podem nos ajudar a compreender as práticas 

educativas no ensino de Sociologia que vêm acontecendo no cotidiano das escolas 

após o retorno da Sociologia à educação básica. Como ponto de partida para 

compreender essa dinâmica, talvez seja necessário refletir sobre: como a Sociologia 

tem acontecido nas universidades nos últimos anos; quais seriam as principais 

influências teóricas e políticas que orientam as práticas docentes nos cursos de 

licenciaturas; e como tudo isso resulta em uma Sociologia escolar. 

No estudo, situamos os caminhos que a Sociologia tem percorrido na 

educação básica e como seus representantes/docentes têm mediado os seus saberes 

                                                             
2 Quando se é professor, a identidade é construída através de uma relação íntima e positiva com a 
cultura geral e com os saberes – graças aos quais foi possível ascender aos estudos longos e a uma 
formação universitária ou afim, e, portanto, atingir uma posição relativamente invejável na divisão do 
trabalho, ao lado dos "intelectuais" ou, ao menos, dos "não manuais". Compreender que essa relação 
com os saberes não é "natural" exige uma espécie de ascese, de trabalho de descentralização, de 
relativização de tudo aquilo em que acreditamos, daquilo de que nos sentimos feitos (PERRENOUD, 
2001, p. 202). 
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para diferentes agentes nos campos educacionais. Para isso, partimos da análise das 

práticas educativas a partir das quais construímos tipos de ensino observados no 

cotidiano escolar. 

 

1.2 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

Nesta pesquisa, apesar de considerar a nossa experiência docente na 

educação básica como um caminho de interpretação, temos privilegiado as 

informações obtidas nas observações de campo e nas falas dos professores e dos 

alunos de escolas na tentativa de construir mais neutralidade diante dos cenários, 

buscando diminuir a nossa influência nas informações obtidas que implicam os 

resultados do estudo. 

Nesse contexto, reconhecemos a importância da nossa inserção no campo na 

condição de professor e de pesquisador ao mesmo tempo, uma vez que tem nos 

ajudado a construir uma rede de relacionamentos com os professores de Sociologia, 

e esse capital social, por sua vez, tem possibilitado o acesso a informações 

significativas. 

Em outras palavras, a condição de professor-pesquisador, se por um lado nos 

coloca diante do desafio de pesquisar um campo em que atuamos – e, correr o risco 

de influenciar as reflexões sobre a pesquisa –, por outro, insere-nos no campo, na 

condição de sujeitos com os mesmos desafios dos demais professores: refletir sobre 

sua própria prática. Diante disso, consideramos a nossa condição de professor-

pesquisador como uma possibilidade de contribuir com o debate sobre o ensino da 

Sociologia, pelo acesso das informações, pelo diálogo com os professores e pela 

experiência construída na prática cotidiana, uma vez que estamos narrando uma 

realidade que em muito somos participantes. 

 

1.2.1 Análise bibliográfica e documental 

 

Na análise bibliográfica, examinamos os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 1999), e as Orientações Curriculares 

Nacionais – OCNs (BRASIL, 2002), a fim de compreender como os documentos 

orientam os objetivos, as metodologias e as propostas de ensino para a Sociologia no 

ensino médio. Além de alguns aspectos das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
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formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) para a formação 

continuada – DCN (BRASIL, 2003) com o objetivo de compreender como o Ministério 

da Educação, na condição de instância política, orienta o processo de formação 

docente e o ensino da Sociologia nas escolas. 

Nos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Ciências 

Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2004) e da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (2013), enfatizamos a proposta curricular dos cursos 

de licenciatura, focalizando o perfil do egresso, as disciplinas formativas da educação 

e o estágio docente. Também utilizamos os documentos eletrônicos disponibilizados 

em sites oficias como: O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), a fim de 

perceber quais são as propostas dos livros didáticos de Sociologia, haja vista que 

esses se constituem no material didático mais utilizado pelos professores. 

 

1.2.2 Entrevistas com a equipe pedagógica das escolas e com os professores e 

observação das aulas 

 

A pesquisa nas escolas aconteceu em quatro momentos, a saber:  

1. Contato com as escolas e apresentação da proposta do estudo à 

coordenação ou à equipe pedagógica, aplicação de questionário para esse grupo 

sobre o ensino da Sociologia; 

2. Contato com os professores da disciplina e apresentação da proposta do 

estudo; 

3. Entrevista com os professores; 

4. Observação das aulas. 

Nas entrevistas realizadas com as equipes pedagógicas das escolas, por 

meio de questionário semiestruturado, obtivemos informações sobre: o papel da 

Sociologia nas escolas, as demandas da escola para essa disciplina e como a escola 

orienta o trabalho docente. 

Nas entrevistas realizadas com os professores, por meio de questionário 

semiestruturado, obtivemos informações sobre: processo de formação docente nos 

cursos de licenciatura, a relação entre a escola e o ensino de Sociologia, a relação 

entre os alunos e o ensino de Sociologia, e como se organizam as práticas educativas. 
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Em relação a essas práticas, identificamos informações sobre: objetivo da disciplina, 

conteúdos e metodologias utilizados em sala de aula. Dos 11 entrevistados, 03 não 

autorizaram a gravação das entrevistas. Em função disso, realizamos anotações dos 

seus comentários sobre o questionário. Já na observação das aulas, quando 

autorizada pelos docentes e pela equipe pedagógica, buscamos identificar: objetivo 

da aula, abordagem dos conteúdos, metodologias utilizadas, atividades, uso do livro 

didático, participação dos alunos no processo de ensino. 

Os dados obtidos nas entrevistas foram sistematizados na forma de mapa ou 

cartografia em que transcrevemos as falas dos professores, analisando os elementos 

considerados significativos. Denominamos falas ou elementos significativos, as falas 

dos diferentes professores que trazem informações sobre suas práticas educativas 

que expressem uma determinada concepção ou representação do real3. 

Dessa forma, buscou-se identificar as falas e as práticas dos professores em 

comum acerca do ensino da Sociologia nas escolas. Nessa direção, verificamos que  

diferentes grupos de agentes partilham de visões e práticas comuns, que 

sistematizamos em tipos de ensino. 

 

1.2.3 Instituições pesquisadas (escolas públicas e escolas privadas) 

 

A pesquisa foi realizada em doze escolas do município de Natal/RN, sendo 

nove públicas e três privadas (conforme Quadro 1). A escolha das instituições de 

ensino pesquisadas se deu em função das características de cada instituição, 

entendendo que cada escola possui uma configuração distinta que tende a repercutir 

nas práticas de ensino de Sociologia. 

 

Quadro 1 – Escolas pesquisadas 

Escolas Região 

Públicas 

Escola Estadual da zona sul4 Sul 

Escola Estadual da zona norte um Norte 

Escola Estadual da zona norte dois Norte 

Escola Estadual da zona norte três Norte 

                                                             
3 Tomando como referência os estudos de Silva (2004) sobre falas significativas, denomino fala 
significativa da comunidade as falas dos diferentes segmentos escolares que trazem a denúncia de 
algum conflito ou contradição vivenciados pela comunidade local e que expressa uma determinada 
concepção, uma representação do real (SILVA, 2004, p. 18). 
4 Os nomes das escolas foram alterados por outros fictícios para garantir o anonimato dos professores 

entrevistados. 
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Escola Estadual da zona oeste um Oeste 

Escola Estadual da zona oeste dois Oeste 

Escola Estadual da zona leste um Leste 

Escola Estadual da zona leste dois Leste 

Escola Estadual da zona leste três Leste 

Privadas 

Escola privada da zona leste um Leste 

Escola privada da zona leste dois Leste 

Escola privada da zona sul Sul 

Fonte: Autoria própria 

 

1.2.4 Os professores 

Os professores e as professoras (Quadro 2), como agentes dos espaços 

escolares e mediadores da construção dos saberes sociológicos nas instituições de 

ensino, contribuem na materialização das diretrizes ou nas orientações propostas nos 

documentos oficias, por meio das suas práticas construídas em seus processos 

formativos e das dinâmicas e realidades que operam motivando suas ações no 

cotidiano escolar. 

Todos os docentes entrevistados são licenciados em Ciências Sociais, 

estudaram as disciplinas do núcleo comum e as disciplinas na área de educação. Dos 

11 entrevistados, 09 são oriundos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e 02 são da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). 

 

Quadro 2 – Professores e escolas 

Professores de escolas públicas 

José5 Escola Estadual da zona sul 

Assis Escola Estadual da zona norte um 

João6 Escola Estadual da zona norte dois 

João Escola Estadual da zona norte três 

Terezinha Escola Estadual da zona oeste um 

Pedro Escola Estadual da zona oeste dois 

José Escola Estadual da zona leste um 

Marcos Escola Estadual da zona leste dois 

Júlio Escola Estadual da zona leste três 

Professores de escolas privadas 

Maria Escola privada da zona leste um 

Rogerio Escola privada da zona leste dois 

Manuel Escola privada da zona sul 

Fonte: Autoria própria 

                                                             
5 Com a preocupação de não revelar a identidade dos professores, em função dos seus depoimentos 
apresentarem uma visão crítica sobre a realidade onde atuam, tornou-se necessário usar nomes 
fictícios. 
6 O professor João e o professor José ministram aula em mais de uma das escolas pesquisadas. 
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1.3 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Na tese, analisamos como as práticas educativas do ensino de Sociologia são 

construídas a partir das relações entres os agentes, estabelecidas no campo 

educacional. Nesse sentido, os docentes de Sociologia assumem um importante papel 

na materialização dessa disciplina na educação básica. Isso porque, são eles, a partir 

de suas experiências e dos repertórios de vida, que tomam as decisões de como 

acontecerá o ensino nas escolas públicas e privadas. Os campos sociais (cientifico e 

político), com suas orientações e demandas também exercem uma força estruturante 

nas práticas educativas, na medida em que eles contextualizam os conhecimentos, 

definem as orientações para o ensino da Sociologia em função de cada realidade 

escolar. 

Em relação à estrutura deste estudo, além desta introdução, no primeiro 

capítulo, Problematizando o ensino da Sociologia, tecemos uma reflexão sobre como 

pesquisadores das Ciências Sociais se preocuparam, a seu modo, em transpor os 

conhecimentos construídos em suas pesquisas para diferentes grupos sociais. Nesse 

caminho, a Sociologia brasileira nos ajudou a compreender que o ensino da Sociologia 

nas escolas pode contribuir na formação de uma juventude mais crítica e participativa. 

Discutimos as repercussões do ensino de Sociologia no campo acadêmico, 

identificamos mudanças nas propostas de ensino, na construção de espaços de 

diálogo, e nas pesquisas relacionadas ao tema. Ademais, apresentamos alguns 

estudos que consideramos ser imprescindíveis para refletir sobre o atual cenário do 

ensino da Sociologia no campo científico e nas escolas. 

No segundo capítulo, A trajetória da Sociologia: do campo científico ao 

educacional, discutimos a relação entre os campos (científico, político e educacional) 

e o ensino da Sociologia, considerando que cada espaço social constrói propostas de 

conhecimento ou orientações para o ensino desta disciplina escolar. Nesse momento, 

construímos uma reflexão sobre como os conhecimentos das Ciências Sociais são 

modificados em cada contexto, por cada agente do processo de produção do 

conhecimento, de divulgação, de reprodução, de contextualização ou de 

recontextualização, no campo científico, no campo da política, ou no campo 

educacional (que se expressa por meio da formação docente ou das escolas). 
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No terceiro capítulo, As escolas e o ensino da Sociologia, debruçamo-nos 

sobre as realidades das escolas públicas e privadas como instituições em que 

diferentes agentes sociais interagem dentro de um mesmo campo, dialogando com as 

questões estruturais mais amplas de outros campos sociais, construindo assim, as 

propostas de ensino para a Sociologia. A partir disso, identificamos que: as escolas 

públicas e privadas apesar de estarem localizadas em um mesmo campo social (o 

campo educacional), operam de maneira distinta nas práticas educativas dos 

docentes de Sociologia; as diferentes relações de trabalho nas escolas repercutem 

diretamente na maneira como os professores ensinam a Sociologia, definindo 

conteúdos, metodologias, autonomia ou não em sala de aula; os agentes (equipe 

pedagógica, alunos e professores) influenciam nas práticas educativas. 

No quarto capítulo, Os tipos de ensino e as Sociologias no ensino médio, 

construímos reflexões sobre as práticas educativas observadas nas escolas públicas 

e privadas. Para isso, utilizamos entrevistas, documentos referentes a planejamentos 

e observação participante das aulas. Além disso, discutimos quatro tipos de ensino: o 

mercadológico, o político engajado, o científico bacharelesco e o científico crítico, 

tendo como base as práticas educativas dos docentes nas escolas. 

 

1.4 APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 

Teceremos, a seguir, algumas reflexões sobre o ensino da Sociologia nas 

escolas, analisando a dinâmica dos campos, dos agentes, e como esses elementos 

podem construir diferentes maneiras de ensinar os saberes dessa disciplina. A ideia 

é traçar uma reflexão sobre como poderíamos pensar o ensino da Sociologia 

considerando, os referenciais que orientam seu processo de ensino e aprendizagem, 

o papel dessa disciplina nas escolas, e principalmente, problematizar as dinâmicas 

que interferem no cotidiano escolar, no processo de formação dos professores e nos 

projetos de sociedade que fazem dos currículos instrumentos de poder. 

Para compreender como tem acontecido o ensino da Sociologia nas escolas 

públicas e privadas, buscamos refletir sobre as práticas educativas dos professores 

como resultantes de vários processos sociais relacionando-as a três campos, quais 

sejam: o campo científico, em que o conhecimento sociológico é construído; o campo 

político, em que ocorrem as definições sobre a proposta do ensino da Sociologia nas 
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escolas e da formação de professores; no campo educacional, em que ocorre a  

formação docente nos cursos de licenciatura e as aulas de sociologia nas escolas. 

Pierre Bourdieu, por discutir a escola e por ter construído uma análise 

relacional dos fenômenos sociais, fornece um referencial para pensar as dinâmicas 

sociais que acontecem nas escolas e em cada um desses campos, por meio do seu 

conceito de espaço social: 

 
Pode-se [...] representar o mundo social em forma de um espaço [...] 
construído na base de princípios de diferenciação ou de distribuição 
constituídos pelo conjunto das propriedades que atuam no universo social 
considerado, quer dizer, apropriadas a conferir, ao detentor delas, força ou 
poder neste universo. Os agentes e grupos de agentes são assim definidos 
pelas suas posições relativas neste espaço. [...]. Na medida em que as 
propriedades tidas em consideração para se construir este espaço são 
propriedades atuantes, ele pode ser descrito também como um campo de 
forças, quer dizer, como um conjunto de relações de força objetivas impostas 
a todos os que entrem nesse campo e irredutíveis às intenções dos agentes 
individuais ou mesmo às interações diretas entre os agentes (BOURDIEU, 
2000, p. 133-134). 

 

Aplicamos a teoria de espaço social de Bourdieu (2005b) considerando que 

cada um dos campos pesquisados possuem as características identificadas no 

conceito, e manifestam um conjunto de elementos estruturantes das práticas de 

ensino que se impõe aos professores/agentes por meio das relações de forças dos 

diferentes campos. 

Como campo de forças, o campo educacional7 pode operar nas ações dos 

professores por meio do seu processo formativo, da seleção dos conteúdos a serem 

ensinados, orientando as abordagens e as metodologias no ensino da disciplina, e 

interferindo de acordo com o projeto de educação de cada escola. Logo, as 

características e demandas das escolas públicas e privadas incidem sobre as práticas 

educativas como elementos orientadores das ações docentes. 

Nesse sentido, Bourdieu (2004) contribui ainda com nosso estudo a partir de 

suas reflexões sobre as relações de conflito ou consenso que os agentes vivenciam 

no interior dos campos, ao considerar que este é um espaço de lutas entre agentes 

que atuam em função das disposições, dos capitais que os distinguem, construindo 

estratégias que lhes permitem interferir no campo por meio de suas ações. Conforme 

o autor: 

                                                             
7 Sendo formado nesse estudo pelo subcampo da formação docente que acontece nos cursos de 
licenciatura e pelo subcampo das escolas públicas e privadas, seguindo a orientação teórica de Pierre 
Bourdieu. 
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Qualquer que seja o campo, ele é objeto de luta tanto em sua representação 
quando em sua realidade. Os agentes sociais estão inseridos na estrutura e 
em posições que dependem do seu capital e desenvolvem estratégias que 
dependem, elas próprias, em grande parte, dessas posições, nos limites de 
suas disposições [...] Há, portanto estruturas objetivas, e além disso há lutas 
em torno dessas estruturas. Os agentes sociais, evidentemente, não são 
partículas passivamente conduzidas pelas forças do campo (BOURDIEU, 
2004, p. 28-29). 

 

No interior do campo educacional, mais precisamente no subcampo das 

escolas, as instituições privadas parecem exercer uma significativa imposição quanto 

às ações dos agentes, por conseguinte, na maneira como o ensino de Sociologia 

acontece, na medida em que os docentes têm construído suas práticas em função 

das demandas dessas instituições, sob a determinação de uma hierarquia rígida 

sustentada por um regime de trabalho por contratação. Já nas instituições públicas, 

as forças objetivas que operam nas práticas dos professores parecem ser reduzidas 

em função das suas condições de autonomia conquistadas pela condição de 

concursados, o que tem revelado uma menor intervenção da escola nas práticas 

educativas dos docentes. 

Em ambos os casos, a perspectiva teórica de Bourdieu (2000, 2004) permite-

nos compreender as dinâmicas observadas entre as diferentes escolas e os 

professores que atuam nesses espaços, a partir das relações de força ou de poder 

construídas sob uma perspectiva cultural e política em que cada agente atua em 

função das suas posições no campo: 

 
Os agentes ou grupos de agentes são assim definidos pelas suas posições 
relativas neste espaço. Cada um deles está acantonado numa posição ou 
numa classe precisa de posições vizinhas, quer dizer, numa região 
determinada no espaço, e não se pode ocupar realmente duas regiões 
opostas do espaço – mesmo que tal seja concebível [...] Ele pode ser descrito 
também como um campo de forças, quer dizer, como um conjunto de 
relações de forças objetivas impostas a todos os que entrem nesse campo e 
irredutíveis às intenções dos agentes individuais ou mesmo às interações 
diretas entre agentes (BOURDIEU, 2000, p. 134). 

 

Por sua vez, a teoria dos campos nos ajuda a compreender o conjunto de 

relações que ocorrem externamente às escolas, na medida em que identificamos a 

relação desta com: a formação docente, a construção das orientações políticas e 

curriculares sobre como deve acontecer o ensino e como os professores podem 

estruturar suas práticas educativas, e a produção do conhecimento científico que 

compõe as aulas. 
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Em nossa pesquisa, observamos que o campo cientifico, o campo político e o 

campo educacional, formado pelos cursos de licenciatura  e pelas escolas, apesar de 

estabelecerem relações entre sí, expressam certo grau de autonomia na maneira 

como interferem no ensino da sociologia, correspondendo ao conceito de campo 

social de Bourdieu (2004): 

 
A noção de campo está aí para designar esse espaço relativamente 
autônomo, esse microcosmo dotado de suas leis próprias. Se, como o 
macrocosmo, ele é submetido a leis sociais, essas não são as mesmas. Se 
jamais escapa às imposições do macrocosmo, ele dispõe, com relação a 
este, de uma autonomia parcial mais ou menos acentuada (BOURDIEU, 
2004, p. 20-21). 

 

Conforme as contribuições do sociólogo, o campo cientifico, o político e o 

educacional, como microcosmos expressam suas próprias regras e hierarquias, sendo 

caracterizados por uma rede relações de conflito, de tensões sociais, de posições 

estabelecidas pelos agentes que atuam em seu interior. Por conseguinte, as ações 

dos agentes dentro dos campos são motivadas por suas representações, que variam 

segundo sua posição (e os interesses que estão associados a ela) e segundo seu 

habitus como sistema de esquemas de percepção e apreciação, como estruturas 

cognitivas e avaliatórias que eles adquirem com base na experiência durável de uma 

posição do mundo social (BOURDIEU, 1994, p. 158), conforme procuramos ilustrar 

na Figura 1 a seguir: 
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Figura 1 – Os campos sociais na pesquisa  

 
Fonte: Autoria própria 

 

Pensando nos espaços que se relacionam e que repercutem no ensino da 

Sociologia a partir das lentes interpretativas de Bourdieu (2000, 2004), podemos dizer 

que cada um desses campos interfere de maneira distinta no processo de construção 

da Sociologia nas escolas: o campo científico atua na produção do conhecimento 

científico; o campo político, na definição de como deve ser a formação dos 

professores, como o ensino da Sociologia deve acontecer nas escolas; o campo 

educacional, na formação dos professores e na maneira como a Sociologia se 

materializa por meio das práticas educativas nas escolas. 

Para compreender a relação entre esses campos, mais precisamente como 

cada um contribui na maneira como a Sociologia acontece no cotidiano escolar, 

tomamos como referência os conceitos de contextualização e de 

recontextualização de Basil Bernstein (1996). Retomando a noção de campo de 

Bourdieu, Bernstein (1996)8 cria um sistema de análise com novas categorias que nos 

                                                             
8Para Lopes e Macêdo (2011, p. 95), a discussão de Bernstein não é especificamente relativa ao 

conhecimento escolar, mas ao discurso pedagógico. Isso porque sua preocupação não é 
epistemológica, não focaliza o conhecimento curricularizado. Seu enfoque, simultaneamente 
sociológico e linguístico, leva-o a se preocupar com as regras que regem a apropriação pedagógica 
dos mais diferentes conteúdos ensinados, independentemente da especificidade desses conteúdos. 
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permitem compreender como os campos e as práticas dos agentes modificam a 

comunicação pedagógica ou os conhecimentos, configurando, assim, um sistema de 

poder que representa diferentes grupos sociais. 

Em seus estudos, Bernstein (1996) constrói uma teoria capaz de permitir o 

entendimento das estruturas sociais, decorrentes da divisão social do trabalho, que 

garanta o controle simbólico e a reprodução das relações de poder em qualquer 

contexto. Para isso, ele propõe efetuar a tradução entre os níveis macro (estrutura 

socioeconômica) e micro (microestruturas nas salas de aula)9. 

Para o autor, cada campo social e seus agentes exercem uma ação que 

ressignifica os saberes em função das dinâmicas internas do próprio campo e de 

questões sociais como as condições de classe, questões políticas etc. Explicando a 

importância de compreender essas mudanças em cada campo, o autor explica: 

 
É importante compreender os princípios sociais que regulam a 
recontextualização das teorias nos campos [...]. Isso exige o estudo tanto das 
agências recontextualizadoras quanto dos agentes. A fim de compreender 
através de quais formas as teorias se tornam dominantes, precisamos 
compreender as modalidades de código que são dominantes (BERNSTEIN, 
1996, p. 72). 

 

Para Bernstein (1996), a recontextualização acontece por meio da 

transferência de textos de um contexto ao outro, como do campo científico ao contexto 

oficial do Estado nacional – ou desse contexto oficial ao escolar: 

 
A primeira é a transformação do texto dentro do campo recontextualizador e 
a segunda é a transformação do texto transformado no processo pedagógico, 
na medida em que ele se torna ativo no processo de reprodução dos 
adquirentes. É o campo recontextualizador que gera as posições e oposições 
da teoria, da pesquisa e da prática pedagógicas. É, de alguma forma, 
importante analisar o papel dos departamentos do Estado nas relações e 
movimentos dentro dos vários contextos e seus campos estruturadores, bem 
como entre eles (BERNSTEIN, 1996, p. 92). 

 

Segundo os estudos de Bernstein (1996), essa recontextualização, como 

processo social, não é desenvolvida apenas por uma pessoa, como o professor, por 

exemplo. Existe um contexto recontextualizador que reposiciona e refocaliza os 

diferentes textos ou discursos sociais produzidos. Na recontextualização, os 

diferentes textos são simplificados, condensados e reelaborados. Partes são 

                                                             
9 Com isso, ele espera poder explicar não apenas a comunicação desenvolvida nas escolas como ainda 
toda e qualquer comunicação pedagógica, tal como as que se desenvolvem entre médico e paciente, 
assistente social e cliente. 
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aproveitadas, outras são desconsideradas, releituras são feitas e ideias inicialmente 

propostas são inseridas em contextos outros que permitem sua ressignificação. 

Esse contexto, formado por agentes, posições e práticas 

recontextualizadoras, regula a circulação dos textos entre o campo de produção (por 

exemplo, o campo científico) e o campo de reprodução (por exemplo, a formação 

docente e as escolas). Bernstein (1996) distingue o campo recontextualizador oficial 

(CRO), dominado pelo Estado (o governo e suas agências) e o campo 

recontextualizador pedagógico (CRP), composto por pedagogos, revistas 

especializadas, faculdades de educação, instituições de pesquisa, conforme 

representamos na Figura 2, a seguir. 

 

Figura 2 – A relação entre os campos e a mudança dos conhecimentos 

 
Fonte: Autoria própria  

 

Para ele, se o CRP pode produzir algum efeito no discurso pedagógico com 

independência do CRO. Se o CRO domina, não existe autonomia, e ele se transforma 

em um campo recontextualizador pedagógico oficial (CRPO), situação que acontece 

quando pesquisadores e professores passam a trabalhar diretamente para o Estado. 

Em outras palavras, quanto mais as universidades e as instituições de pesquisa são 

autônomas em relação às agências governamentais, mais chances há de que os 

discursos sejam recontextualizados com menos efeitos ideológicos. 

Analisando diferentes contextos em que o conhecimento é recontextualizado 

pelos campos, agentes ou dispositivos, o sociólogo defende a aproximação entre 

agentes da recontextualização e agentes da produção do conhecimento. Isso porque 
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é impossível impedir que exista uma recontextualização: na passagem de discursos 

de um contexto a outro, sempre estamos recontextualizando. Então, a forma de 

minimizar os efeitos ideológicos de uma recontextualização é desvelar como a 

recontextualização é realizada em diferentes espaços. 

Tomando como referência a teoria do sociólogo para compreender as 

relações entre os diferentes campos sociais e o ensino da Sociologia, podemos dizer 

que cada campo manifesta uma ação distinta de contextualização ou de 

recontextualização (conforme representamos na Figura 3, a seguir).  

 

Figura 3 – As relações estabelecidas pelos campos na pesquisa  

 
 
Fonte: Autoria própria 

 

O campo científico contextualiza na medida em que constrói as teorias e os 

saberes científicos; o campo político recontextualiza os saberes produzidos no 

campo anterior, visto que define quais destes (e de que maneira) serão utilizados nas 

orientações de ensino, na avaliação e matriz curricular; o campo educacional 

recontextualiza os saberes científicos do campo científico e as orientações do campo 

político construindo a formação dos professores (considerados no estudo como um 

subcampo), e configurando as práticas educativas no ensino da Sociologia nas 

escolas (considerado outro subcampo). 

Voltamos nossa atenção para as escolas (como subcampo do campo 

educacional), e suas relações cotidianas que constroem o ensino da Sociologia e que 

interagem com os outros campos, reinterpretando diferentes saberes sociais para fins 

de ensino (BERNSTEIN, 1996). Desse modo, as práticas educativas nas escolas 

representam sínteses ou expressões de múltiplos processos que se dão nos campos 
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sociais, e que são recontextualizados a partir das relações estabelecidas entre os 

agentes do processo de ensino e de aprendizagem. 

Como o presente estudo se propõe a compreender de que maneira o ensino 

da Sociologia tem acontecido no cotidiano das escolas, precisamos focalizar as 

práticas educativas, considerando-as resultantes das relações internas e externas ao 

campo educacional, identificando seus elementos constitutivos expressos nas aulas: 

de que forma os professores selecionam os conhecimentos, quais são as 

metodologias utilizadas, se existem concepções políticas em torno da construção 

curricular, até que ponto as escolas interferem na maneira como os docentes ensinam, 

etc. 

Conforme assinalamos, no decorrer de nossas experiências de ensino e no 

convívio com outros professores, verificamos diferentes práticas educativas que 

pareciam expressar a recontextualização de cada escola e dos agentes. Logo, para 

compreender essas práticas, ou como os campos, as demandas e as ações dos 

agentes contribuem ou repercutem nas várias maneiras de ensinar Sociologia, 

identificamos quatro grupos de práticas as escolas públicas e privadas, que 

classificamos em quatro tipos de ensino: o mercadológico, o político engajado, o 

científico bacharelesco e o científico crítico. 

Para a construção dos tipos de ensino, tomamos como referência a 

perspectiva metodológica de Max Weber (2004) relativa aos tipos ideais10. Essa 

abordagem corresponde a um processo de conceituação que busca, em fenômenos 

concretos, o que eles possuem de particular, acentuando certas características, 

constituindo, assim, um conceito individualizante em oposição à conceituação 

generalizadora. 

Justifica-se a escolha da abordagem do tipo ideal11, uma vez que as práticas 

educativas correspondem a fenômenos sociais concretos no interior do campo das 

                                                             
10 Para construir os modelos de ensino com base no tipo ideal, não negamos a influência das nossas 
experiências como professor da disciplina de Sociologia, mas nos reconhecemos no processo de 
estudo como sujeitos imbuídos de valores que podem ser utilizados como instrumentos pelos quais se 
introduz um princípio de ordem na realidade – dela selecionando aspectos culturalmente significativos 
para a pesquisa. 
11O tipo ideal não precisa identificar-se com a realidade, de modo que exprimisse a verdade “autêntica” 
desta. Ao contrário, ele nos afasta dela por sua própria irrealidade, para melhor dominá-la intelectual e 
cientificamente, embora de maneira necessariamente fragmentária. [...] O tipo ideal constitui-se como 
um momento em que o sujeito cognoscente analisa o real conforme as relações que seu ponto de vista 
mantém com os valores. Essa relação com os valores elimina o que deva ser desconsiderado; o rigor 
conceitual dos conceitos ainda está ausente. É o papel do tipo ideal. [...] O tipo ideal aparece como um 
método das ciências histórico sociais, cujo objeto é captar os fenômenos na sua singularidade. Daí a 
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escolas, cujos elementos ou cujas características têm acontecido em diferentes 

espaços educativos de maneira regular, o que nos permite construir a conceituação 

dos tipos de ensino. Conforme preconiza Weber (1991, p. 106): 

 
[...] obtém-se um tipo ideal Mediante a acentuação unilateral de um ou vários 
pontos de vista, e mediante o encadeamento de grande quantidade de 
fenômenos isoladamente dados, difusos e discretos, que se podem dar em 
maior ou menor número ou mesmo faltar por completo, e que se ordenam 
segundo pontos de vista unilateralmente acentuados, a fim de se formar um 
quadro homogêneo de pensamento (WEBER, 1991, p. 106). 

 

Como a construção do tipo ideal busca retirar do fenômeno observado e 

concreto aquilo que ele tem de geral, isto é, as uniformidades e regularidades 

observadas em diferentes fenômenos constitutivos de uma mesma classe, mapeando 

e agrupando as práticas educativas nos tipos, procuramos identificar seus elementos 

motivadores e possíveis consequências no cotidiano escolar. 

Para compreender as relações entre as dinâmicas que se expressam na sala 

de aula através das práticas educativas (em uma perspectiva micro) com os diferentes 

campos sociais e acontecimentos (em uma perspectiva macro), construímos mapas 

de análise ou cartografias (SANTOS, 2011). 

Segundo Santos (2011), a cartografia simbólica consiste em uma abordagem 

sociológica que toma por matriz de referência a construção e a representação do 

espaço. Utilizando o mapa em um sentido metafórico, para imaginar e analisar a 

realidade, o autor propõe uma reflexão sobre os fenômenos sociais a partir de três 

dimensões: a escala, a projeção e a simbolização. 

Na cartografia sociológica, a escala representa um recorte de uma realidade 

possível de analisar e compreender. Na medida em que nos aproximamos da 

realidade cartografada, utilizando uma escala maior, mais detalhes ou informações 

são revelados, ao passo que se continuarmos nos aproximando dessa realidade, 

poderíamos construir um mapa equivalente ao que se busca retratar. 

A escola é um espaço que pode ser problematizado a partir de uma escala 

maior e uma escala menor. Utilizando a representação de uma escala maior, que nos 

permita uma aproximação da realidade, analisamos a escola em seu interior, 

observando as dinâmicas internas. Isso porque, ao caminhar em seus corredores, 

                                                             
pergunta de Weber: Como conhecer a realidade na sua singularidade se não se pode recorrer a 
analogias com outras realidades, já que tal atitude submete os fenômenos a conceitos gerais que 
apagam o singular que caracteriza os fenômenos histórico-sociais? (FREUND, 2003, p. 51). 
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entrar nas salas, observar as aulas dos professores e a maneira como os alunos 

participam ou não das atividades ou dos momentos de conversa, nós nos apropriamos 

de informações e do funcionamento de dinâmicas que uma condição de distância não 

nos permitiria compreender. Já em uma escala menor, que nos permita um 

“distanciamento da escola”, podemos observar o seu contexto e relação com outras 

realidades ou campos sociais, identificando os aspectos que podem interferir 

diretamente nas dinâmicas do seu interior. 

Uma comunidade pobre, por exemplo, revela-se na escola nas condições 

sociais e econômicas dos seus alunos, em seus capitais culturais, na própria 

valorização da educação como instrumento de mobilidade social, necessitando de 

mais intervenção por parte dos professores e das ações que visam combater a evasão 

escolar, como o acesso à refeição, ao fardamento, aos materiais escolares etc.  

Nas duas situações, utilizando-se de escalas distintas, conseguimos 

compreender uma mesma realidade a partir de uma perspectiva micro e macro das 

relações, sem desconsiderar a perspectiva relacional dos fenômenos. Portanto, se por 

um lado a proximidade nos permite compreender relações que uma situação de 

distância não possibilitaria, esse referencial de distância amplia nossa capacidade de 

compreensão, tornando-se indispensável aos que pesquisam os fenômenos sociais e 

buscam relacionar a análise estrutural e a análise fenomenológica. 

Em nosso estudo sobre o ensino de Sociologia nas escolas, refletimos sobre 

diferentes escalas de uma mesma realidade para compreender como as relações dos 

campos sociais, em maior ou menor grau, repercutem na Sociologia escolar, uma vez 

que a produção do conhecimento científico no campo acadêmico e a inserção desses 

conhecimentos no currículo escolar pelos agentes do campo político, a formação de 

professores nas licenciaturas, e as práticas educativas nas escolas no campo 

educacional, são fenômenos que acontecem em escalas distintas, mas que dizem 

respeito à Sociologia na educação básica, conforme representamos na Figura12 4 a 

seguir. 

 

                                                             
12O mapa busca representar a maneira como acontecem as relações entre os campos em que 

diferentes agentes interferem nos conhecimentos das Ciências Sociais por meio dos processos de 
contextualização e de recontextualização. Tomando o mapa como referência, discutiremos como o 
conhecimento é produzido no campo científico, de que maneira o campo político manifesta suas 
orientações ou interfere na proposta de ensino da Sociologia nas escolas, como tem acontecido o 
processo de formação docente nas licenciaturas e o ensino de Sociologia nas escolas no campo 
educacional. 



36 
 

 
 

Figura 4 – Os campos sociais e o ensino de Sociologia 

Fonte: Autoria própria 

 

À medida que discutimos os três campos na tese, buscamos representá-los 

na forma de figuras, como projeções simbólicas das questões apresentadas em pelo 

menos duas escalas: micro – representando as relações do campo com os demais – 

e macro – representando as relações internas do próprio campo. 

Ainda se utilizando da cartografia, construímos mapas das falas dos 

entrevistados (no tópico: os que os professores dizem sobre) que nos possibilitaram 

apresentar os dados da pesquisa em cada capítulo discutido, relacionando as falas 

dos entrevistados as questões identificadas no campo científico, político e 

educacional. 

A utilização dos mapas das falas nos ajudou a construir reflexões de maneira 

processual sobre quais seriam as relações de cada campo com as práticas 

educativas, e de que maneira os professores atuam como agentes 

recontextualizadores dos saberes e das ações propostas dos outros campos sociais. 
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2 CAPÍTULO UM: PROBLEMATIZANDO O ENSINO DE SOCIOLOGIA 
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Compreender como tem acontecido o ensino da Sociologia nas escolas 

parece ser tão desafiador quanto empreender um estudo sobre as diferentes correntes 

do pensamento sociológico e o contexto de seus representantes. Isso porque 

pesquisar o ensino da Sociologia é, até certo ponto, considerar uma das 

materializações dessa ciência na sociedade; ciência essa que possui inúmeros 

subcampos, matrizes de pensamento e orientações teórico-metodológicas. 

Em um contexto em que a Sociologia retorna às escolas do ensino médio, 

muitas questões têm sido feitas em relação ao seu papel na formação dos alunos e 

no próprio cotidiano da sociedade. Alguns professores, ao defenderem os 

conhecimentos sociológicos na formação dos jovens, apontam para os desafios da 

transposição didática, da mediação dos saberes e da construção de leituras sobre as 

realidades que possam ampliar suas visões de mundo, contribuindo assim na 

construção de suas cidadanias. 

Ensinar a Sociologia nas escolas da educação básica tem sido um grande 

desafio para professores recém-formados, cuja tradição acadêmica parece valorizar 

mais o debate teórico ou mais a pesquisa, em detrimento dos temas relativos à 

educação ou às práticas educativas. Por sua vez, as demandas das escolas surgem 

como aspectos que interferem diretamente no ensino13 da Sociologia, uma vez que 

estas passam a cobrar dos educadores resultados em um contexto de concorrência 

nos exames nacionais. Ademais, o atual contexto político, econômico e cultural em 

que se encontra o país parece motivar os estudantes a considerar as aulas dessa 

disciplina como um espaço de análises problematizadoras de diferentes questões 

sociais. 

Nesse processo, alguns agentes do campo político têm se posicionado de 

forma contrária à presença de disciplinas como a Sociologia nas escolas. Talvez 

porque ela contribua para problematizar a maneira como se compreende a cidadania, 

as desigualdades sociais ou outros temas relacionados à vida política dos jovens. 

Para uma parcela da classe política brasileira, a formação dos alunos vinculada 

conhecimentos críticos sobre as realidades pode representar uma ameaça as suas 

permanências na condição de representantes do povo. 

                                                             
13 O ensino é a atividade direcional sobre o processo de aprendizagem e a aprendizagem é a atividade 
mental intensiva e propositada do aluno em relação aos dados fornecidos pelos conteúdos culturais 
(LIBÂNEO, 2013, p. 70). 
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Diante do exposto, muitos são os caminhos percorridos pela Sociologia nas 

escolas, talvez mais ainda sejam os desafios postos aos docentes representantes dos 

seus saberes que, diante de tantas demandas, parecem construir várias maneiras de 

ensinar a Sociologia a partir de suas visões sobre o papel dessa disciplina em cada 

realidade em que atua. 

Para refletir sobre essas questões, faz-se necessário compreender como tem 

acontecido o processo de ensino e de aprendizagem nas escolas, levando em 

consideração o conjunto de elementos que interagem com as práticas educativas, 

sejam eles do conhecimento científico, sejam da formação docente, sejam do campo 

político, sejam oriundos das realidades das próprias escolas. 

Pensando nas práticas educativas com base nas contribuições de Max Weber 

sobre o estudo da ação social, acreditamos que existe uma relação intrínseca entre a 

maneira como os agentes compreendem o papel da disciplina de Sociologia e a forma 

como agem em relação a ela14. Logo, o conjunto das demandas que é construído para 

essa disciplina pode repercutir direta ou indiretamente na materialização da Sociologia 

nas escolas. 

Para o momento, é necessário discutir as questões em torno do ensino da 

Sociologia nas ciências sociais15. 

 

2.1 A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIOLOGIA PARA A SOCIEDADE 

 

Como temos visto em nosso estudo, muitos são os debates sobre o lugar do 

ensino da Sociologia na educação básica no Brasil; e, da mesma maneira, muitos são 

os posicionamentos que parecem reconhecer ou não a contribuição dessa disciplina 

no processo de formação dos alunos e na dinâmica da comunidade escolar. Entre os 

pontos de vistas observados, uma questão parece ser central nessa discussão: 

                                                             
14 Ação Social – Max Weber – Motivação da ação – sentido subjetivamente construído. Sociologia – 
conceito de sociologia e do “sentido” de ação social – sociologia (considerada neste estudo, empregue 
comumente com tão diversos significados) designará: uma ciência que visa compreender a ação social, 
bem como explicá-la causalmente no seu decurso e nos seus efeitos. Por “ação”, entender-se-á um 
comportamento humano (consista ele num fazer externo ou interno, num omitir ou num permitir), 
sempre que o agente ou os agentes lhe associem um sentido subjetivo. Nesse caso, designar-se-á 
como ação “social” aquela em que o sentido intentado pelo agente ou pelos agentes está referido ao 
comportamento de outros e por ele se orienta no seu curso (WEBER, 1998, p. 6). 
15 Japiassu nos alerta para uma crise nas ciências humanas, uma vez que nela o pesquisador é sujeito 
e objeto do processo, considerando em qual medida ou até que ponto este não interfere no 
conhecimento considerado científico. 
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compreender de que maneira as ciências sociais podem contribuir no cotidiano da 

sociedade. 

Essa iniciativa teórica e prática de construir saberes sociais para a 

sociedade16 remonta o período dos autores clássicos das ciências sociais, quando 

estes, motivados por seus estudos sobre a modernidade, vivenciaram experiências 

educativas nas universidades ou em espaços ocupados pelos movimentos sociais. 

Nessa perspectiva, Karl Marx (1998), Émile Durkheim (2011) e Max Weber (2013) 

debruçaram-se sobre a modernidade na tentativa de fazer uma leitura das realidades 

e compreendê-las com base em seus referencias teóricos, sempre motivados por suas 

intenções e pelos contextos nos quais estavam inseridos.  

Ao considerar suas produções do conhecimento como leituras, 

compreendemo-las como um conjunto de impressões sobre a realidade, interpretado 

a partir dos métodos científicos, sem, necessariamente, desqualificá-lo ou reduzir a 

importância de suas contribuições. Em outras palavras, quando fizeram suas leituras 

científicas – de maneira engajada com uma classe social, como Marx, ou em um 

contexto considerado mais acadêmico, como Durkheim e Weber –, fizeram-na 

movidos por suas histórias de vida, suas conexões com determinados grupos sociais, 

dialogando com paradigmas do conhecimento que podem ter influenciado 

significativamente observações, análises, considerações e/ou conclusões, resultando 

no materialismo histórico-dialético, na perspectiva funcionalista e na perspectiva 

compreensiva. 

Ao construir os conhecimentos sobre a sociedade moderna com base nos 

métodos e em suas leituras acerca das realidades em que estavam inseridos, os 

autores socializaram esses conhecimentos na condição de professores ou de 

intelectuais orgânicos17. Essa socialização ou transposição dos conhecimentos 

construídos em suas pesquisas nos motiva a refletir sobre suas experiências 

educativas. 

Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista (1998) escrito em parceria com 

Friedrich Engels, transpôs a complexidade da sua teoria para a classe proletária, que 

                                                             
16 Ver Carlos Rodrigues Brandão – Pesquisa participante e Bourdieu – Uso social da ciência. 
17 Em Gramsci (1982), consta que: “cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 
essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo e de um modo orgânico, 
uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, 
não apenas no campo econômico mas também no social e no político: o empresário capitalista cria 
consigo o técnico da indústria, o cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura [...]” 
(GRAMSCI, 1982, p. 3-4). 
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não tinha um acesso a um capital cultural que permitisse a interpretação de seus 

estudos. O autor construiu uma comunicação entre um grupo de intelectuais e as 

classes populares, de modo que os saberes científicos pudessem contribuir na 

transformação da sociedade. Ao ler essa obra de Marx e Engels (1998), ficam 

evidentes os traços do materialismo histórico-dialético que orienta os estudos de Marx 

sobre a sociedade capitalista – e que é traduzido para as classes trabalhadoras: 

 
A história de toda sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas 
de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre 
de corporação e companheiro, numa palavra, o opressor e o oprimido 
permaneceram em constante oposição um ao outro, levada a efeito numa 
guerra ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou, cada vez, ou 
pela reconstituição revolucionária de toda a sociedade ou pela destruição das 
classes em conflito (MARX; ENGELS, 1998, p. 6). 

 

Marx soube muito bem mobilizar os resultados dos seus estudos sobre a 

sociedade capitalista, de modo a descortinar a realidade, contribuindo para que as 

classes rompessem com as ideologias dominantes e se unissem como classe 

revolucionária18. Talvez a repercussão das ideias do pensador não alcançasse os dias 

atuais se ele não tivesse construído um diálogo prático com a classe proletária, 

possibilitado a esta uma reflexão crítica sobre suas realidades ou uma 

conscientização por meio da contribuição dos seus estudos. Nessa orientação, ele 

parece ter contribuído significativamente na construção de experiências de ensino não 

formais19, uma vez que a sua ciência estava vinculada a uma visão política e a um 

                                                             
18 Com o desenvolvimento industrial, no entanto, o proletariado não cresce unicamente em número; 
concentra-se em massas cada vez maiores, fortalece-se e toma consciência disso. Os vários interesses 
e as condições de existência dos proletários se igualam à medida que a máquina aniquila todas as 
distinções de trabalho, reduzindo todos os salários a um único nível igualmente baixo. A concorrência 
crescente dos burgueses e as consequentes crises comerciais tornam os salários ainda mais instáveis. 
O aprimoramento contínuo e o rápido desenvolvimento das máquinas tornam a condição de vida do 
trabalhador cada vez mais precária; os conflitos individuais entre o trabalhador e o burguês assumem 
cada vez mais o caráter de conflito entre suas classes. A partir daí, os trabalhadores começam a formar 
uniões (sindicatos) contra os burgueses; atuam em conjunto na defesa dos salários; fundam 
associações permanentes, que os preparam para esses choques eventuais. Aqui e ali a luta se 
transforma em motim (MARX; ENGELS, 1998). 
19 Seria a realizada em instituições educativas fora dos marcos institucionais, mas com certo grau de 
sistematização e estruturação. A educação não formal consiste em atividades com caráter de 
intencionalidade, porém, com baixo grau de estruturação e sistematização, implicando certamente 
relações pedagógicas, mas não formalizadas. Tal é o caso dos movimentos sociais organizados na 
cidade e no campo, os trabalhos comunitários, atividades de animação cultural, os meios de 
comunicação social, os equipamentos urbanos e culturais de lazer. É preciso ver as modalidades de 
educação informal, não formal e formal em sua interpenetração. Há uma interpenetração constante 
entre as três modalidades de educação (informal, não formal e formal), não podendo ser consideradas 
isoladamente (LIBÂNEO, 2005, p. 89). 
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projeto de transformação da sociedade, a ser mobilizado pelas classes populares a 

partir de seus espaços de trabalho. 

Émile Durkheim iniciou a sua aula inaugural20 em Bordeaux, 1887, 

reconhecendo o desafio de transpor os conhecimentos de uma ciência tão recente21. 

Na condição de pesquisador e fundador da Sociologia22 , tendo realizado vastos 

estudos na tentativa de compreender as consequências da sociedade moderna e do 

processo de industrialização, ele apresentou suas ideias, oferecendo mais um 

caminho de compreensão e de pesquisa: 

 
Desta forma, o inventário de que lhes trago é modesto e fácil. Acredito poder 
colocar com precisão uma série de questões especiais que se ligam umas às 
outras de forma a constituir o centro de uma ciência positiva [...]. Dos meus 
estudos sobre as matérias, retirarei algumas ideias diretrizes, algumas visões 
gerais, um pouco de experiência que, espero, servirá para nos guiar em 
nossas próximas pesquisas (ORTIZ, 1989, p. 39-40). 

 

Ao fazer isso, Durkheim reforçou a sua posição como pesquisador que 

apresenta e contribui com a comunidade acadêmica, por meio dos seus estudos, com 

intuito de consolidar a Sociologia como ciência e o seu ensino nas universidades: 

  

[...] o ensino sociológico deveria ter um lugar em todas as universidades, um 
lugar importante; ora, de fato, ele praticamente não é representado. Existe 
atualmente somente uma cadeira de Sociologia; ela foi criada em 1896 na 
Faculdade de Letras de Bordeaux. Em Lyon, existe um curso municipal, e, 
em Montpellier, um curso complementar (DURKHEIM, 2011, p. 183-184). 

 

Movido pela prática da pesquisa e pelo ensino, Durkheim parece expor a 

relação intrínseca existente entre ciência e educação, defendendo amplamente a 

pesquisa, por meio do seu método sociológico, e dando continuidade a sua vida 

acadêmica na condição de professor na Sorbonne (1902) e na Faculdade de Letras 

de Paris (1906). 

Contribuições parecidas, encontramos nas aulas proferidas por Max Weber, 

que resultou na obra Ciência e política: duas vocações (2013). No encontro com os 

                                                             
20 No início da sua carreira docente, na condição de professor de Pedagogia e de Ciências Sociais. 
21 Encarregado de ensinar uma ciência nova e que só conta com um pequeno número de princípios 
definitivamente estabelecidos, seria uma temeridade da minha parte não sentir receio pelas 
dificuldades da minha tarefa. Aliás, faço esta confissão sem dificuldade e timidez (ORTIZ, 1989, p. 39) 
22 “Para que uma verdadeira Sociologia possa existir, é necessário que se produzam, em cada 
sociedade, fenômenos dos quais esta sociedade seja a causa específica, e que não existiriam se ela 
não existisse, que são o que são porque ela se constituiu enquanto tal. Uma ciência só pode ser 
fundada se possuir por matéria fatos sui generis, distintos daqueles que constituem o objeto de estudo 
das outras ciências” (DURKHEIM, 2011, p. 23).  
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alunos, o sociólogo traduziu, de maneira simples e direta, algumas das suas principais 

concepções acerca do papel da ciência e do cientista, da política e do político na 

sociedade, fazendo reflexões sobre a relação entre o cientista e a prática docente, o 

campo da política e a ação do político23 etc. 

Weber direciona sua aula aos jovens que supostamente têm vocação para a 

ciência. Em sua exposição, o autor passa a comprovar a eficácia da explicação 

sociológica nos campos da vida social, utilizando, de maneira prática, a sua teoria – 

quando, por exemplo, faz relação entre a vocação para a ciência como resultante de 

um processo de racionalização e especialização. Deixa claro, ainda, os limites e as 

possibilidades dos que fazem ciência como vocação, considerando a dimensão ampla 

que o conhecimento tem diante da capacidade limitada de compreender do 

pesquisador.  

Na experiência de Weber, deparamo-nos novamente com um diálogo prático 

entre a ciência e uma parcela da sociedade, o que nos ajuda a compreender a relação 

intrínseca entre a produção do conhecimento e a transposição deste para um 

segmento da sociedade que compartilha do seu mesmo campo social. Assim como 

Durkheim, Weber vivenciou parte de sua atuação profissional no campo acadêmico24, 

o que parece ter contribuído para um sistema de educação considerado formal25.  

Observando a relação entre o fazer ciência e a prática de transpor seus 

conhecimentos nos campos em que atuavam, traduzindo um discurso científico (ou o 

resultado de seus estudos) para a sociedade, compreendemos que todos os autores 

estavam envolvidos em uma prática que intercalava pesquisa e ensino – ou a condição 

de pesquisador/professor, no caso de Durkheim e Max Weber, e 

pesquisador/intelectual orgânico, no caso de Karl Marx. 

 

 

 

                                                             
23 O que parece ser central nessa reflexão: reconhecer que a sociologia é afetada pela visão de mundo 
do pesquisador/educador e do contexto em que está inserido de maneira muito mais frequente do que 
podemos imaginar.  
24 Diferentemente de Marx que fez ciência, mas que seu campo de atuação repercutiu no seu contexto 
de vida, principalmente no “campo político”, 
25 Compreenderia instâncias de formação, escolares ou não, onde há objetos educativos explícitos e 
uma ação intencional institucionalizada, estruturada, sistemática (LIBÂNEO, 2005, p. 31). 
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2.2 O LUGAR DAS CIÊNCIAS SOCIAIS NA SALA DE AULA OU NA PRÁTICA 

EDUCATIVA 

 

No Brasil do século XX, alguns cientistas sociais, ao mesmo tempo que 

buscavam compreender a sociedade contemporânea, atuaram como incentivadores 

do ensino da Sociologia nas escolas como forma de contribuir para o desenvolvimento 

do país. Nessa perspectiva, Fernando Azevedo (1985), Florestan Fernandes (1966) e 

Costa Pinto (1947) construíram em suas trajetórias acadêmicas um debate frequente 

sobre o papel das ciências sociais na sociedade, não se limitando apenas a sua 

dimensão de pesquisa ou sua repercussão do campo científico, mas se preocupando 

diretamente com seu ensino nas escolas secundárias, em um projeto democrático de 

sociedade. 

Ao refletir sobre suas contribuições no campo da ciência e do ensino, 

podemos perceber que a Sociologia no Brasil parece cumprir, em alguns aspectos, 

um papel semelhante ao de quando surgiu na Europa; principalmente se levarmos em 

consideração a necessidade de compreender a nova sociedade que emergia em 

função de um recente processo de transição de uma sociedade rural agrária para uma 

urbana industrial.  

Essas e outras mudanças acabaram por abrir caminho para as Ciências 

Sociais no Brasil, tanto nas universidades quanto nas escolas secundárias, uma vez 

que se fazia necessário compreender as dinâmicas e as transformações por que a 

sociedade passava – e, mais ainda, preparar os indivíduos para esse novo momento 

na história do país. Por isso, para Fernando Azevedo, Florestan Fernandes e Costa 

Pinto, a consolidação das ciências sociais no século XX passaria, necessariamente, 

pelo espaço da escola, ao formar cidadãos ativos, por meio da pesquisa e da 

compreensão de suas realidades. 

Comprometido com o projeto das ciências sociais no Brasil, na condição de 

catedrático na Universidade de São Paulo – USP, Fernando Azevedo 26(1953) 

                                                             
26 Os sistemas escolares em cuja organização se refletem os interesses das classes dominantes e as 
diversas camadas e mobilidades sociais, político-econômicas, de cada sociedade, tendem, pois a 
tornar-se sistemas cada vez mais complexos (pluralismo vertical e pluralismo horizontal) para se porem 
em relação com as diferenciações múltiplas que impõem a divisão do trabalho social em uma sociedade 
determinada (AZEVEDO, 1985, p. 142). “[...] a sociedade, à medida que se complica, precisa, para 
manter e perpetuar a sua unidade, da diversificação de funções à base de um ideal comum: ela 
uniformiza e diferencia, mas, especializando, coordena, completa e harmoniza, de modo que, a par das 
semelhanças essenciais, reclamadas pela vida coletiva, se assegure a persistência dessas 
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transpôs os muros acadêmicos e defendeu que essa disciplina poderia também 

cumprir seu papel social nas escolas. Segundo o autor, o processo educacional teria 

um importante papel na sociedade, uma vez que o desenvolvimento social, sua 

unidade, permanência e evolução, passariam necessariamente pela educação. Para 

isso, fazia-se necessário que as escolas pudessem se desenvolver de maneira crítica, 

cumprindo seu papel de instituição formadora da nação.  

Essa escola deveria ser institucionalizada e mantida pelo Estado, levando em 

consideração que este, por ter uma função social, é capaz de beneficiar a todos – e 

tem, na escola, além de um dos meios do poder político, para manter a sua autoridade 

e defender a sua existência: 

 
[...] um instrumento de equilíbrio entre as forças que agem sobre o indivíduo 
e a cujas tendências particulares da educação pública opõe um conjunto de 
ideias e de sentimentos, uma complexidade de hábitos de todas as classes, 
comum a todos, indispensáveis para que todo o indivíduo possa cumprir a 
missão que lhe corresponda na coletividade (AZEVEDO, 1985, p. 88). 

 

A Sociologia surge, nesse contexto, como uma disciplina escolar fundamental 

para essa sociedade em mudança. Em seu manual Princípios de Sociologia (1966), 

elaborado para os cursos de Sociologia da Universidade de São Paulo – e 

posteriormente adotado no nível secundário; precisamente nos cursos de magistério 

de todo o país –, defende que o sociólogo teria uma função social importante, que 

consiste em fazer reconhecer as leis sociais, para que se pudesse conduzir o destino 

de nossa história. Isso porque a ciência social tornara possível prever os efeitos, 

favoráveis e desfavoráveis, de certos atos na vida social (MEUCCI, 2000, p. 75). 

Nas escolas, a Sociologia deveria não se limitar ao ensino livresco, abstrato e 

expositivo, e sim possibilitar aos alunos um contato com os fatos e com os problemas 

considerados atuais por meio da observação e da pesquisa. Isso porque, no trabalho 

de pesquisa com métodos científicos, professores e alunos deixariam de reduzir o 

ensino à transmissão da “ciência feita” e começariam a “fazer ciência”. Para isso, 

Fernando Azevedo propôs a criação dos clubes de Sociologia, nos quais os alunos se 

habituariam a detectar problemas, investigá-los e discuti-los (SANTOS, 2002, p. 32). 

 Defendendo o papel da Sociologia no Brasil, Florestan Fernandes (1966) 

reforçou o posicionamento de Fernando Azevedo quanto à importância da ciência e 

                                                             
diversidades imposta pela divisão do trabalho social, que é uma das causas mais ativas da 
diferenciação dos grupos (AZEVEDO, 1985, p. 141). 
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do cientista na sociedade. Ampliou ainda essa visão ao propor que caberia ao cientista 

não somente prever os acontecimentos e os desafios sociais e educacionais mas 

também intervir sobre eles: 

 
A ciência e a tecnologia científica revolucionaram, por sua vez, as bases 
materiais e morais da existência humana. Elevaram, simultaneamente, o 
padrão de conforto e o nível de aspiração do homem, fixando alvos 
completamente novos para o processo educacional. [...] Por isso, os influxos 
da ciência e da tecnologia científica sobre a educação parecem mais 
profundos. Ambas requerem um complexo tipo de ensino, que ajuste os 
processos educacionais à natureza do pensamento científico e às funções da 
ciência e da tecnologia científica no mundo em que vivemos. Isso equivale a 
dizer que elas apelam para uma filosofia da educação com um padrão de 
humanismo próprio (FERNANDES, 1966, p. 102). 

 

Para Florestan Fernandes, fazia-se necessário considerar a educação como 

campo de pesquisa e intervenção dos cientistas sociais, uma vez que suas visões 

sobre a escola eram fundamentais para a compreensão e para a intervenção na 

educação brasileira. Segundo o cientista, a educação precisava se transformar em 

objeto de estudo da Sociologia, a fim de fazer com que os indivíduos 

compreendessem suas funções nos processos histórico-culturais de transformação 

da ordem social (FERNANDES, 1966, p. 113)27.Em seus posicionamentos, a presença 

do sociólogo no campo educacional seria decisiva, uma vez que poderia contribuir 

com suas pesquisas, detectando os desafios nos sistemas educacionais e 

repensando uma nova maneira de atuação conjunta com educadores, comunidade e 

educandos. 

Em O ensino de Sociologia na escola secundária brasileira (1954), 

apresentado no primeiro Congresso Brasileiro de Sociologia28, em São Paulo, 

Florestan Fernandes considerou que era necessário preparar, por meio do sistema 

educacional e da contribuição da disciplina, a sociedade para as mudanças ocorridas 

no desenvolvimento da sociedade capitalista, capacitando existencialmente os 

indivíduos na dimensão política, contribuindo, de maneira significativa, na vida social 

dos indivíduos, uma vez que: 

                                                             
27 Enquanto a educação não se converte em objetiva, subjetiva e praticamente em problema social, os 
homens não lutam por ela socialmente nem a integram quanto às formas, aos conteúdos e às funções 
nos processos histórico-culturais de transformação da ordem social (FERNANDES, 1966, p. 113).  
28 Aliás, uma das razões de recusa aventadas naquele congresso, por exemplo, por Fernando de 
Azevedo, era o caráter enciclopédico do currículo da escola secundária, que não cabia mais nenhuma 
disciplina – embora Fernando de Azevedo tivesse na verdade uma concepção claramente científica do 
currículo, acreditando que a sociologia entre nós ainda não tinha chegado ao nível científico, não 
poderia, portanto, figurar entre as disciplinas escolares. 
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[...] o ensino das ciências sociais no curso secundário seria uma condição 
natural para a formação de atitudes capazes de orientar o comportamento 
humano no sentido de aumentar a eficiência e a harmonia de atividades 
baseadas em uma compreensão racional das relações entre os meios e os 
fins, em qualquer setor da vida social (FERNANDES, 1966, p. 106). 

 

Florestan Fernandes (1966) considerou também as questões referentes à 

integração da Sociologia no ensino médio, buscando, sob um ponto de vista 

pedagógico29, a organização de um programa de ensino na escola secundária que 

melhor representasse o papel da Sociologia na sociedade. Analisou ainda as questões 

que aconselhavam a inclusão da Sociologia no currículo da escola, observando a 

existência de diferentes posicionamentos dos sociólogos – que de um lado apoiavam 

e do outro rejeitavam a presença dessa ciência nas escolas. 

Para romper com esses diferentes pontos de vista, que considerava como 

sendo de ordem geral e pessoal, Florestan Fernandes defendeu uma fundamentação 

sociológica propondo que fosse realizado um programa de investigação que 

analisasse a inserção da Sociologia no ensino secundário – observando sempre o 

contexto do sistema educacional em vigor, na tentativa de construir um 

posicionamento sobre a inclusão ou não da disciplina, que não se limitasse às opiniões 

de ordem subjetiva por ele consideradas vazias (SARANDY, 2004, p. 42)30. 

Para o sociólogo, fazia-se necessário pensar qual seria o papel da Sociologia 

no contexto histórico, e se esse estaria pronto ou não para a implantação da disciplina. 

Esse programa de investigação deveria levar em consideração alguns elementos: o 

sentido da Sociologia; a concepção da Sociologia; o objetivo da disciplina; a função 

da Sociologia no sistema educacional brasileiro; a orientação pedagógica; e o plano 

curricular (SARANDY, 2004, p. 43). 

No mesmo contexto de Florestan Fernandes, Luiz da Costa Pinto (1947) 

propôs o retorno da Sociologia para o currículo do antigo secundário, considerando o 

papel científico e político dessa disciplina no campo escolar, uma vez que ela teria 

uma tarefa de possibilitar elementos intelectuais para a construção de uma “cidadania 

consciente” (COSTA PINTO, 1947 apud GIGLIO, 1999, p. 58). 

                                                             
29 Por meio do estudo de propostas de autores como Antonio Candido e Paul Arbousse-Bastide. 
30 Vai mais além, considerando que as justificativas de ambos os pontos de vista são de ordem geral e 
pessoal, consubstanciando-se de fato em pontos de vista, e reclama uma melhor fundamentação 
sociológica para tais reflexões. Essas “funções específicas” referem-se às decisões do âmbito da 
política educacional e à relação que, arbitrariamente, são estabelecidas entre as disciplinas que são 
chamadas a compor um projeto curricular (SARANDY, 2004, p. 42). 
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Segundo Costa Pinto, a ciência operava num mundo que se transformava 

para o moderno e a Sociologia ensinaria ao indivíduo a como pensar as situações 

sociais complexas, por isso, para o autor, a Sociologia deveria: 

 
1) dar conhecimentos positivos e estabelecer conceitos fundamentais sobre 
a vida social, suas bases, sua organização, seus processos e seus produtos; 
2) tomar essas informações e conhecimentos científicos sobre a vida social 
como pontos de partida e como materiais para gerar e elaborar no educando 
atitudes, estados de espírito e formas de comportamento capazes de dar 
caráter ativo e consciente a sua participação e integração na sociedade e na 
cultura (COSTA PINTO, 1947 apud SARANDY, 2004, p. 43). 

 

Além de defender o lugar da Sociologia na escola, o autor se preocupava com 

a maneira como os conhecimentos dessa disciplina eram apresentados à sociedade. 

Em O ensino de Sociologia na escola secundária (1947), o autor fez uma reflexão 

crítica sobre o que chamou de “Sociologia academicista” e de “Sociologia normativa”. 

Para ele, havia uma dependência da Sociologia em relação à tradição enciclopédica 

e erudita que parecia impedir que essa disciplina cumprisse um papel mais voltado 

para a formação política dos indivíduos no sentido de fomentar atitudes e consciência 

que pudessem garantir sua participação na sociedade (SARANDY, 2004, p. 42)31. 

Compreendemos que as ações de Fernando Azevedo, Florestan Fernandes 

e de Costa Pinto, sobre a defesa e a construção da Sociologia escolar, precisam ser 

estimuladas nos cursos de licenciatura e nas escolas, principalmente no contexto atual 

em que essa disciplina, apesar de ter conquistado a obrigatoriedade estabelecida pela 

Lei nº 11.684, de 02 de junho de 2008, tem sua presença ameaçada na educação 

básica em 2017, em função da reforma do Ensino Médio. 

Para defender o ensino da Sociologia nas escolas da educação básica, como 

campo de realização das Ciências Sociais na sociedade brasileira, é necessário 

legitimar essa disciplina como instrumento de construção de uma compreensão 

científica e crítica das realidades em que os alunos estão inseridos, valorizando a 

pesquisa e a problematização como momentos do apreender que repercutam em 

ações de cidadania ativa.  

                                                             
31 “1) dar conhecimentos positivos e estabelecer conceitos fundamentais sobre a vida social, suas 
bases, sua organização, seus processos e seus produtos; 2) tomar essas informações e conhecimentos 
científicos sobre a vida social como pontos de partida e como materiais para gerar e elaborar no 
educando atitudes, estados de espírito e formas de comportamento capazes de dar caráter ativo e 
consciente à sua participação e integração na sociedade e na cultura” (COSTA PINTO, 1947, p. 15, 
grifo nosso). 
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Em nosso estudo, entendemos ser essa a Sociologia defendida pelos 

sociólogos brasileiros que deram início ao debate sobre o seu lugar nas escolas, 

sendo também defendida pelos que hoje atuam no campo acadêmico e na educação 

básica.  

 

2.3 O ENSINO DE SOCIOLOGIA NAS ESCOLAS E SUAS REPERCUSSÕES NO 

CAMPO ACADÊMICO 

 

Partindo desse diálogo entre ciência e ensino, interessa-nos saber como o 

ensino de Sociologia tem se dado nos dias atuais, quais caminhos têm percorrido os 

professores e os alunos dessa disciplina, como essa compreensão é construída no 

campo acadêmico, forma professores e acontece no cotidiano das escolas32. 

Nos últimos nove anos, os cursos de Ciências Sociais no Brasil têm passado 

por significativas mudanças em suas licenciaturas, em consequência do retorno da 

disciplina de Sociologia ao ensino médio. Nesse cenário, os cursos que até então 

formavam profissionais na área da educação, sem necessariamente terem espaço 

para atuação no campo de trabalho, passaram a enfrentar vários desafios no que se 

refere à atualização do debate sobre o ensino da Sociologia e da formação docente, 

buscando atender as demandas das escolas públicas e privadas, que passaram a 

necessitar de profissionais qualificados na área das licenciaturas. 

É nesse contexto de mudanças que o ensino da Sociologia toma uma 

significativa projeção no campo educacional, ampliando o debate sobre o papel da 

Sociologia no cotidiano da sociedade. Com o retorno do ensino da Sociologia à 

educação básica, o diálogo teórico e político acerca da disciplina de Sociologia é 

ampliado nas universidades33, tendo como um dos principais expoentes de discussão 

o Encontro Nacional sobre o Ensino de Sociologia na Educação Básica (ENESEB)34, 

                                                             
32 Dois aspectos parecem ser relevantes nesse momento: 1 - compreender quais seriam os limites e 
as possibilidades da sua dimensão científica na efetivação do seu papel no âmbito da educação básica 
e na formação de uma prática educativa autorreflexiva por parte dos docentes? 2 - quais seriam os 
limites e as possibilidades dessa disciplina como mediadora de um repensar politicamente a sociedade, 
ou seja, de um agir por parte dos alunos em seu processo de reflexão-ação? 
33Levando em consideração que, em alguns estados brasileiros, a disciplina já havia sido implementada 
e os debates sobre a Sociologia na educação básica já eram frequentes, isso resultou em diversas 
produções acadêmicas. 
34O 1° Encontro Nacional sobre Ensino de Sociologia ocorreu no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 
25, 26 e 27 de julho de 2009. O evento foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS), 
e teve como objetivo promover a reflexão sobre o ensino de Sociologia na educação básica, tendo em 
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criado pela Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) com o objetivo de promover 

reflexões teóricas e práticas sobre a temática do ensino. Esse coletivo tem discutido 

principalmente questões relativas a estudos, pesquisas ou experiências de formação 

de professores – que vêm sendo constituídos no âmbito das universidades por meio 

de experiências como a do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID). Outro aspecto que contribuiu para o surgimento desses espaços foi o 

aumento significativo de pesquisas na área do ensino da Sociologia na educação 

básica, no campo dos cursos de licenciatura, de mestrado e doutorado. 

Outra organização que surge no mesmo contexto, na tentativa de atender as 

novas demandas do processo de implementação, é a Associação Brasileira de Ensino 

de Ciências Sociais (ABECS). Em 2012, o coletivo é formado por professores de 

diferentes esferas do ensino, que passaram a debater tanto a dimensão científica 

quanto a política da disciplina – e suas implicações no cotidiano escolar. Essa 

organização, apesar de manter uma dimensão científica a partir de produções sobre 

a temática, tem dado ênfase a questões relativas à consolidação da disciplina e à luta 

pela ampliação dos espaços de trabalho e de articulação política dos licenciados em 

Ciências Sociais. 

Uma das principais questões discutidas nesses dois espaços é a necessidade 

de adequações da proposta curricular da disciplina para o ensino médio e, da mesma 

forma, no processo de formação docente. Isso porque se percebeu, a partir dos relatos 

de experiências de professores recém-graduados, “distâncias” significativas entre o 

que os alunos aprendem nos cursos de licenciatura e o que eles precisam mediar no 

ensino médio. Distâncias estas reveladas tanto pela maneira como alguns professores 

abordam os saberes sociológicos – muitas vezes se limitando a reproduzir os debates 

teóricos vivenciados em seus processos formativos –, quanto pelo não atendimento 

às demandas da disciplina na educação básica – propostas pelas escolas que não 

procuram apenas ações de formação científica mas, principalmente, político-cidadã 

ou mercadológica. 

Um exemplo que pode ser dado sobre essas novas demandas foi motivado 

pela inserção da disciplina de Sociologia e de Filosofia na área das ciências humanas 

                                                             
vista a recente legislação que torna obrigatória a Sociologia como componente curricular em todas as 
escolas de Ensino médio do país. 
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e suas tecnologias35. Essa área do conhecimento propõe uma articulação com as 

disciplinas de História e Geografia, de modo que sejam trabalhados na sala de aula 

não somente os conhecimentos de cada disciplina como também o desenvolvimento 

de competências e habilidades inerentes a essas disciplinas36. Essa nova demanda 

pode ser considerada como mais um desafio para os licenciados, uma vez que o 

debate sobre competências e habilidades ou sobre a integração das disciplinas da 

educação básica não tinha sido pauta no processo de formação docente. 

Nesse contexto, iniciam-se, nos cursos de licenciatura, debates e 

divergências em relação ao papel da Sociologia nas escolas, principalmente diante 

das novas demandas estabelecidas, que em muito parecem modificar as propostas 

de ensino dessa disciplina até então discutidas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e nas Orientações Curriculares Nacionais (OCNs). Com isso, 

professores e alunos das licenciaturas buscaram repensar a estrutura dos cursos, as 

atividades práticas de formação, e a orientação de algumas disciplinas, na tentativa 

de contribuir na formação dos licenciandos e construir propostas teóricas e 

metodológicas para o ensino da Sociologia que corresponda às demandas das 

escolas de maneira crítica e reflexiva. Essas propostas de mudanças conduziram o 

ensino das Ciências Sociais para o centro dos debates acerca do papel da Sociologia 

na sociedade, mais precisamente na formação das juventudes. 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que foi 

criado como uma política de valorização das licenciaturas, um ano antes da 

obrigatoriedade da Sociologia nas escolas, contribuiu no campo científico das 

licenciaturas, ampliando os estudos e as propostas acerca do ensino de Sociologia e 

de seus desafios, tanto sob o ponto de vista da formação do professor quanto das 

suas ações no âmbito das escolas de ensino médio. Isso porque o programa articulou 

a produção do conhecimento (com base em estudos sobre práticas docentes e 

currículos) com as propostas de intervenção no cotidiano das escolas (por meio das 

                                                             
35 Conforme a aprovação do Parecer nº 15 de 1º de junho de 1998, com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), em que os conhecimentos de Sociologia são incluídos na 
área de Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
36 A “pedagogia das competências” apresenta-se como outra face da “pedagogia do aprender a 
aprender”, cujo objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis que lhes perm itam ajustar-
se às condições de uma sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão 
garantidas. Sua satisfação deixou de ser um compromisso coletivo, ficando sob a responsabilidade dos 
próprios sujeitos, que, segundo a raiz etimológica dessa palavra, encontram-se subjugados à “mão 
invisível do mercado” (SAVIANI, 2007, p. 435). 
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ações dos próprios alunos no processo de formação docente), contando com a 

participação de professores da educação básica. Um desafio que parece ter reduzido 

as possibilidades de contribuição do PIBIDs nos cursos de licenciatura em ciências 

sociais, foi o número de vagas disponibilizadas, limitando a participação dos 

estudantes no programa. 

Ademais, a proposta do PIBID acerca do lugar do ensino e da formação de 

professores parece não encontrar apoio por parte de um segmento acadêmico, que 

tem valorizado mais a pesquisa orientada para a formação do bacharelado em 

detrimento das realizadas nas licenciaturas nas Ciências Sociais. Isso pode ser 

facilmente observado quando verificamos a quantidade de professores envolvidos 

com o debate nas universidades sobre a educação básica, e, da mesma maneira, 

sobre a ampliação dos espaços de atuação docente. Nessa conjuntura, de um lado 

observamos o engajamento por parte de um segmento acadêmico pela valorização 

de experiências como a do PIBID; de outro, temos o grupo que tem defendido a cultura 

do bacharelado, que parece resistir a tais mudanças no campo científico37 ou 

acadêmico.  

Esse conflito de representações e de posicionamentos revela a existência de 

divergências acerca do papel da Sociologia na escola, o que parece repercutir direta 

ou indiretamente na maneira como a disciplina tem sido mediada na educação básica, 

expressando diferentes práticas educativas adotadas pelos docentes, que ora 

supervalorizam a dimensão científica da Sociologia, ora buscam adequar a disciplina 

às novas demandas da escola. 

 

2.4 O ENSINO DA SOCIOLOGIA COMO TEMA DE PESQUISA 

 

Em um campo de pesquisa que parece se expandir à medida que o ensino da 

Sociologia avança nas escolas, identificamos quatro estudos que analisam e 

defendem o papel dessa ciência no cotidiano da sociedade, a saber: Rêses (2004), 

Sarandy (2004), Giglio (1999) e Meksenas (1987). Sob nosso ponto de vista, alguns 

desses pesquisadores parecem se identificar com as propostas de Florestan 

Fernandes (1966) e, por isso, colocam-se na condição de professores e estudiosos 

                                                             
37 O campo científico é um mundo social; enquanto tal, exerce coerções e solicitações, mas que são 
relativamente independentes das coerções do mundo social global e globalizante (BOURDIEU, 2004, 
p. 21). 



53 
 

 
 

dessa disciplina no ensino superior e na educação básica, contribuindo na 

consolidação da Sociologia na escola. 

Nessa perspectiva, estudando a relação entre o campo acadêmico e o campo 

da educação, Silva (2006) identificou vários discursos que definiam a relação entre a 

licenciatura e o bacharelado, e entre estes e as práticas de ensino. Esses discursos 

pedagógicos eram transmitidos por meio das relações de poder e dos 

posicionamentos e das práticas educativas que interferiam diretamente na 

implementação da Sociologia na educação básica. 

A autora, apesar de se verificar um aumento da presença da Sociologia nos 

currículos escolares e dos cursos de formação de professores nas universidades, 

constatou que faltam códigos e categorias comuns na comunicação entre os docentes 

de formação básica (bacharelado) e os docentes de formação de professores 

(licenciatura), o que aprofunda as fronteiras entre os conhecimentos científicos e as 

escolas. Esse distanciamento entre o campo tem revelado o difícil percurso que os 

professores de Sociologia fazem dos cursos de formação para o espaço escolar. 

Para Silva (2006), a consolidação da Sociologia na educação básica não 

passa apenas pela relação entre a escola e os cursos de formação docente, mas o 

próprio contexto político interfere radicalmente nesse processo, reproduzindo ou 

modificando os saberes em função da dinâmica dos campos: 

 
[...] os currículos regionalizados no Brasil, o tecnicista da década de 1970 e o 
das competências dos anos de 1990, conseguiram alterar as funções da 
escola justamente porque os conhecimentos científicos baseados nos 
fundamentos teóricos tradicionais das diferentes áreas perderam a força na 
socialização escolar. Entretanto, isso tem sido objeto de lutas e conflitos no 
campo acadêmico e no campo da educação, de modo geral (SILVA, 2006, p. 
266). 

 

A autora alerta sobre as possíveis consequências no processo de 

implementação da Sociologia no ensino médio, uma vez que, segundo seus estudos, 

o retorno dessa disciplina passa a ser acompanhado por uma seleção e pela exclusão 

dos seus conhecimentos (os conteúdos clássicos), sob a justificativa de não reproduzir 

a formação do bacharelado nas escolas. Para Silva (2006), essa iniciativa pode tanto 

contribuir com o debate e desenvolvimento dos saberes pedagógicos sobre a 

Sociologia quanto descartar o caráter científico da Sociologia nas escolas38. 

                                                             
38 Vemos agora uma situação interessante: a Sociologia retornando para os currículos desde 1983, 
num processo complexo de expansão/retração/expansão, em que parte dos cientistas sociais, ao 



54 
 

 
 

No campo educacional, o professor Mário Bispo dos Santos (2002)39 

pesquisou sobre as representações dos professores acerca da Sociologia nas 

escolas. Nessa direção, fez significativas contribuições explicando como as visões dos 

professores repercutiram na maneira como ensinavam. Com isso, Santos (2002) 

identificou que alguns professores, formados nas Ciências Sociais, concebiam a 

Sociologia a partir de uma perspectiva científica, o que repercutia diretamente na 

busca pela sua consolidação na educação básica. Já os professores da disciplina que 

não eram formados na área, compreendiam que o conhecimento sociológico não seria 

somente um instrumento de compreensão das relações sociais, mais sim um 

instrumento prático de ação e de posicionamento dos alunos frente às realidades ou 

aos problemas que fossem apresentados. Neste sentido, a Sociologia teria um papel 

na formação do cidadão, conscientizando os alunos acerca da necessidade de 

interferir na realidade social. Em síntese, o autor destaca que: 

 
Foi visto que essas diferenciações estão ancoradas em duas visões distintas 
acerca da produção do conhecimento. O primeiro grupo visualiza a ciência 
sociológica a partir de um modelo mais clássico, mais disciplinar, mais 
orientado pelos interesses e valores da academia. O segundo grupo percebe 
aquela ciência a partir de um modelo baseado na interdisciplinaridade, na 
diversidade institucional, na aplicabilidade do conhecimento e na participação 
de diversos atores sociais (SANTOS, 2002, p. 156). 

 

O autor concluiu que as representações dos professores não formados em 

ciências sociais sobre a disciplina se aproximavam do discurso oficial dos documentos 

de ensino, identificando similitudes entre os papéis que a Sociologia deveria cumprir 

e sua proposta na área das ciências humanas40. Quanto aos professores formados 

nas Ciências Sociais, Santos (2002) explica que esses não negam a proposta 

curricular oficial para o ensino de Sociologia, mas tendem a se posicionar como 

                                                             
constatar as dificuldades pedagógicas da disciplina no ensino médio, passam a “rejeitar” os conteúdos 
clássicos, sobre os quais já há acúmulo de conhecimentos, alegando que isso não seria interessante 
no ensino médio, que não seria adequado recontextualizar a formação do bacharelado no ensino 
médio. Pode estar ocorrendo um incremento no debate e no desenvolvimento dos saberes pedagógicos 
sobre a Sociologia, mas pode estar ocorrendo uma sofisticada operação de descarte da ciência nas 
escolas, exatamente, no momento em que há expansão da disciplina (SILVA, 2006, p. 263). 
39 A dissertação realizada por Bispo acerca das representações dos professores de Sociologia no 
ensino médio permite perceber a “preocupação dos professores em apresentar a Sociologia como um 
conhecimento relevante na ampliação da consciência em relação aos fundamentos norteadores a vida 
em sociedade” (SARANDY, 2004, p. 54). 
40 Nota-se que os sujeitos deste último grupo estariam tendencialmente mais receptivos às mudanças 
colocadas pela Reforma do Ensino médio. Estas mudanças implicam em um trabalho pedagógico, no 
qual a Sociologia, em conjunto com as outras disciplinas da área de Ciências Humanas, esteja voltada 
para o desenvolvimento de projetos coletivos, para a formação de competências gerais, para a solução 
dos problemas cotidianos dos alunos (SANTOS, 2002, p. 156). 
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representantes de um saber acadêmico a ser preservado, o que contribuiu para 

construir suas identidades e o status na condição de sociólogos41. 

Ainda no campo educacional, o professor Orlando Rêses (2004) analisou as 

representações dos alunos sobre o ensino da Sociologia. No estudo, o autor 

sistematizou as representações dos alunos dois conjuntos: (1) sobre o papel da escola 

e da Sociologia na formação do aluno e (2) sobre o papel da Sociologia como 

preparação para o exercício da cidadania. 

Nesses dois conjuntos, o autor revelou que a percepção do aluno do ensino 

médio da rede pública do Distrito Federal a respeito da Sociologia aproxima-se das 

orientações e dos postulados dispostos nos documentos oficiais da reforma do ensino 

médio. A característica fundamental apresentada nessa reforma para o ensino da 

Sociologia é a formação para o exercício da cidadania. 

Os dois grupos de alunos pesquisados concordaram com essa perspectiva de 

formação, sob olhares diferentes: um grupo com um olhar na melhoria das condições 

de vida e outro com um olhar na progressão escolar (RÊSES, 2004, p. 103). 

Em relação ao ensino da Sociologia, Sarandy (2004) estudou as propostas de 

ensino para a disciplina, partindo da análise interpretativa de quatro manuais didáticos 

de Sociologia publicados no Brasil. O autor conclui que os manuais da disciplina 

reproduzem um ensino com forte ênfase conceitual e fundamentado no pressuposto 

da Sociologia como propiciadora de uma “consciência crítica”42 que intervém na 

realidade social e é relevante para o desenvolvimento da cidadania: 

 
[...] que a Sociologia dos livros didáticos é compreendida duplamente: (a) 
como chave para a compreensão da sociedade de um modo geral, e da 
sociedade brasileira em particular, portanto, como “ferramenta teórica” que 

                                                             
41 Situação que parece anteceder a própria situação de professor. Porém, esta posição não implica 
necessariamente numa resistência à proposta curricular oficial para o ensino de Sociologia. Ela 
somente indica para os gestores dessa proposta que seus empreendimentos – encontros de 
coordenação pedagógica, cursos de atualização, produção de material didático – para obterem êxito, 
devem considerar a história, as condições e os elementos da formação acadêmica do grupo em 
questão. Afinal, como nos apontou Moscovici, em um contexto de transformações sociais, a tendência 
de qualquer grupo será buscar a preservação de sua identidade. Identidade a partir da qual os 
indivíduos projetarão um futuro em comum (SANTOS, 2002, p. 156). 
42 A despeito do caráter científico que se atribui à disciplina, pode-se dizer que o ensino de Sociologia 
no ensino médio, em sua “vocação” como ciência ou política, está mais próxima da política. A denúncia 
das condições socioeconômicas no Brasil ou no capitalismo em geral, se não afirma ou sugere uma 
ação, ao menos implica a negação da condição denunciada, como algo a ser superado, o que leva a 
um sentimento do atraso brasileiro e a uma intenção civilizadora da disciplina, não muito distante do 
que lhe fora atribuída pelos primeiros manuais de Sociologia. Porém, a “política”, no caso, dependeria 
do conhecimento científico seguro. Faz-se uma associação, portanto, entre ciência, desenvolvimento 
da consciência crítica, cidadania, participação social e superação do capitalismo (SARANDY, 2004, p. 
128). 
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permite o desvendamento do real na medida em que é apreendida pelo aluno, 
ou (b) como instrumento de intervenção, uma espécie de “fermento do povo”, 
que pode fornecer subsídios e estímulo à ação transformadora (SARANDY, 
2004, p. 125).  

 

Segundo o autor, os manuais de Sociologia43, apesar de terem sido escritos 

para o ensino médio, mantêm características com a cultura de ensino praticada na 

formação acadêmica. Para ele, isso representa um desafio, uma vez que eles 

reproduzem os temas e a agenda científica do campo das ciências sociais, revelando 

a necessidade de avançar na pesquisa sobre metodologia de ensino-aprendizagem: 

 
Os manuais didáticos de Sociologia para o ensino médio são exemplos do 
quanto precisamos avançar na pesquisa sobre metodologia de ensino-
aprendizagem para as ciências sociais, ao menos comparativamente às 
primeiras décadas do século XX e ao que se realiza, rotineiramente, em 
outros campos científicos, como história, física ou matemática (SARANDY, 
2004, p. 136). 

 

Observando os manuais, a forte vocação acadêmica das ciências sociais e as 

pesquisas sobre o ensino de Sociologia, o autor revela que esse cenário deixa claro 

a falta de legitimidade por que vem passando a disciplina, tanto no campo científico 

quanto no campo educacional. Segundo suas reflexões, a ausência de interesse em 

buscar estratégias de ensino-aprendizagem para mediar os conhecimentos das 

ciências sociais e o não comprometimento por parte dos representantes do campo 

acadêmico44 em disseminar os saberes sociológicos no cotidiano da sociedade são 

algumas das principais explicações do porquê de a disciplina não ocupar um espaço 

mais significativo nas escolas. 

                                                             
43 Os manuais, apesar de originalmente escritos para o ensino médio, mantêm íntimas relações com o 
tipo de ensino praticado na formação em nível superior, um ensino que gira em torno dos conceitos dos 
clássicos da Sociologia e que procura reproduzir os temas da agenda científica do campo das ciências 
sociais. Em comparação com o debate das primeiras décadas do século XX, sobre ensino de ciências 
sociais, os manuais de hoje são ainda tímidos em suas propostas de ensino (SARANDY, 2004, p. 134). 
44 Um dos grandes problemas que se encontram no ensino de Sociologia tem sido a simples 
transposição de conteúdos e práticas de ensino do nível superior – tal como se dá nos cursos de 
Ciências Sociais – para o nível médio. Esquecem- se as mediações necessárias ou por ignorância ou 
por preconceito: por ignorância porque muitos professores de cursos superiores desconhecem 
metodologias de ensino, estratégias, recursos etc. que permitiriam um trabalho mais interessante, mais 
proveitoso, mais criativo e produtivo; ignora-se mesmo que a aula expositiva seja um caso, talvez o 
mais recorrente, mas não o único, com que se podem trabalhar os conteúdos de ensino; o preconceito 
deve-se à resistência a preocupações didáticas ou metodológicas no que se refere ao ensino, 
acreditando-se que basta ter o conhecimento – as informações? – para que se possa ensinar algo a 
alguém. É necessário, mas não o suficiente (BRASIL, 2002, p. 108). 
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Sob o nosso ponto de vista45, Sarandy (2004) deixa claro, com seus 

posicionamentos, o quanto se faz necessário discutir essa distância do campo 

acadêmico para o campo educacional, levando em consideração a necessidade de 

construir uma proposta de ensino que responda aos anseios da sociedade – não 

deixando de observar o lugar do conhecimento nessa proposta. 

 

2.5 A CONTRIBUIÇÃO DESSES ESTUDOS PARA A PESQUISA SOBRE O ENSINO 

DA SOCIOLOGIA 

 

O estudo de Silva (2006) permite compreender que, para pesquisar as 

práticas educativas relacionadas ao ensino de Sociologia, precisamos analisar as 

relações entre diferentes campos sociais (como o educacional, o acadêmico, o político 

etc.), em que cada um, manifestando suas características por meio das ações dos 

agentes, constrói a maneira como a Sociologia é ensinada. Nesse sentido, 

destacamos a importância da sua análise sobre a relação entre o campo acadêmico 

e o campo educacional, a partir da teoria do campo social de Pierre Bourdieu (2005a) 

e sobre a maneira como a proposta de ensino da Sociologia é construída ou 

ressignificada, a partir da teoria de Basil Bernstein (1996) sobre os processos de 

contextualização e recontextualização. Em seu estudo, a autora utilizou esses 

referenciais para compreender como os saberes das Ciências Sociais/Sociologia são 

                                                             
45 Explico: a falta de legitimidade social da disciplina, a percepção de “irrelevância” desse conhecimento 
no ensino médio por parte dos atores referidos, mas também por parte de parcela da própria 
comunidade dos cientistas sociais, deve-se a razões que se apresentam na inserção e no 
desenvolvimento das ciências sociais no Brasil: uma forte vocação acadêmica e enciclopédica 
associada à falta de pesquisas sobre ensino de ciências sociais, à falta de preocupação com estratégias 
de ensino-aprendizagem dos conhecimentos produzidos pelas ciências sociais, à falta de interesse 
pela disseminação desses conhecimentos entre um público leigo, a distância em que a academia se 
encontra da educação básica, entre outras. A expressão “falta de legitimidade social” à qual me refiro 
deve ser entendida como a resistência em inserir a Sociologia como disciplina da grade curricular do 
ensino médio, por parte de agentes escolares e gestores da política educacional governamentais, a 
despeito do interesse de parte da comunidade de cientistas sociais – em sua maioria, professores do 
ensino médio, formados em licenciatura em ciências sociais, e associações e outras entidades da 
categoria; o pouco prestígio social por parte da disciplina está relacionado, entre outras possíveis 
razões, ao fato de não ter sido construído um “consenso” na comunidade educacional – gestores de 
política educacional, diretores e coordenadores de escolas e outros atores do sistema brasileiro de 
educação básica – a respeito da relevância e da especificidade desse campo de saber, e de sua 
viabilidade enquanto disciplina escolar, especialmente no que diz respeito à didática da disciplina, algo 
importante para a decisão sobre sua implantação ou não por parte dos atores referidos. E é aqui que a 
relativa distância da academia em relação ao ensino médio contribui para a falta de legitimidade social 
da disciplina (SARANDY, 2004, p. 135). 
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modificados pelos agentes e pelos processos sociais que se dão nessa dinâmica de 

implementação ou retorno da Sociologia às escolas.  

Os estudos de Santos (2002), Resês (2004) e Sarandy (2004) ajudam a 

compreender que os professores e os alunos que atuam nas escolas (campo 

educacional), a partir das relações que estabelecem entre si e de suas visões de 

mundo, bem como os livros didáticos utilizados nas aulas, contribuem na construção 

das práticas educativas na educação básica. 
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3 CAPÍTULO DOIS: A TRAJETÓRIA DA SOCIOLOGIA: DO CAMPO CIENTÍFICO 

AO EDUCACIONAL 
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Neste capítulo, discorremos sobre as relações que são estabelecidas entre o 

campo científico, o campo político e o campo educacional relativo a formação docente 

e as propostas curriculares, identificando as repercussões de cada um nas práticas 

de ensino de Sociologia nas escolas. 

 

3.1 O CAMPO CIENTÍFICO E A CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O campo científico da contextualização é caracterizado por um conjunto de 

lutas entre os agentes que determina a autoridade científica como capacidade técnica 

e poder social. O princípio que orienta seu funcionamento não é o que considera a 

ciência como objetivo único, ou como caminho, meio e fim, mas o que analisa as 

relações de interesse e de poder que marcam o seu interior e que ultrapassam o 

discurso meramente científico. Assim pode ser considerado um campo social como 

outro qualquer, com suas relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias, 

seus interesses e lucros (BOURDIEU, 1983b). 

 

Figura 5 – O campo científico e o ensino da Sociologia  

 

Fonte: Autoria própria 

 

O conhecimento científico construído no campo é resultante de dinâmicas que 

acontecem em um conjunto particular de condições sociais de produção e em um 

estado determinado pela estrutura e pelo funcionamento do próprio campo. Para 

Bourdieu (1983c), o funcionamento do campo científico produz e supõe formas 

específicas de interesse que podem se manifestar internamente por meio da luta 
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política dos agentes; e externamente, por ser produzido e exigido por outros campos. 

Essas formas de interesse são expressas tanto na manutenção quanto na subversão 

das práticas científicas. Na manutenção, os agentes, por meio de estratégias de 

sucessão46, reproduzem os métodos e os problemas pesquisados dentro de um 

campo mínimo de possibilidades. Já na subversão47, os agentes de uma ordem 

científica herética rompem o contrato de troca que os candidatos à sucessão aceitam, 

“não aceitando entrar no ciclo das trocas de reconhecimento que assegura a 

transmissão regularizada de autoridade científica entre os detentores e os 

pretendentes” (BOURDIEU, 1983c, p. 139). 

O campo de produção de conhecimento das ciências sociais é o nosso 

primeiro espaço de reflexão. Nele, os saberes sociológicos, políticos e antropológicos 

são construídos por meio de relações de poder entre diferentes agentes que 

competem por reconhecimento social dentro do campo, buscando legitimar suas 

pesquisas ou discursos científicos tornando-os referências para pensar o social 

(BOURDIEU, 2004). 

Para Foucault (2014), a construção dos saberes científicos nas ciências 

sociais é tecida por uma rede de relações de poder que se manifestam tanto na prática 

discursiva quanto em uma relação hierárquica que define o que pode ou não ser 

considerado científico: 

 
Um saber é aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva que se 
encontra assim especificada: o domínio constituído pelos diferentes objetos 
que irão adquirir ou não um status científico [...] um saber é também o campo 
de coordenação e de subordinação dos enunciados em que os conceitos 
aparecem, se definem, se aplicam e se transformam [...] um saber se define 
por possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas pelo discurso 
(FOUCAULT, 2014, p. 219-220). 

 

É interessante considerar que se o campo científico é constituído por agentes 

que interagem orientados por regras sociais estabelecidas ou por um jogo de 

                                                             
46 Definem-se por uma prática científica pautada pela “[...] invenção segundo uma arte de inventar já 
inventada, que resolvendo problemas susceptíveis de serem colocados nos limites da problemática 
estabelecida pela aplicação de métodos garantidos, tende a fazer esquecer que ela só resolve os 
problemas que pode colocar ou só coloca problemas que pode resolver” (BOURDIEU, 1983, p. 139).  
47 Fundam-se no descompromisso com os cânones em vigor, “[...] uma alternativa nítida, sem 
compromisso possível, entre dois sistemas mutuamente exclusivos. Os fundadores de uma ordem 
científica herética rompem o contrato de troca que os candidatos à sucessão aceitam, ao menos 
tacitamente: não reconhecem senão o princípio de legitimação que pretendem impor, eles não aceitam 
entrar no ciclo das trocas de reconhecimento que assegura a transmissão regularizada de autoridade 
científica entre os detentores e os pretendentes” (BOURDIEU, 1983, p. 139). 
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interesses e lutas por espaços de reconhecimento social, os saberes produzidos por 

esses agentes podem ser considerados produtos dessas relações, e ao mesmo tempo 

elementos que alimentam a dinâmica do próprio campo, sendo validados ou não como 

científicos. Para Foucault (2014), essas dinâmicas de relações e de discursos 

correspondem à episteme, sendo esta 

 
[...] o conjunto das relações que podem unir, em uma dada época, as práticas 
discursivas que dão lugar a figuras epistemológicas, a ciências, 
eventualmente a sistemas formalizados; o modo segundo o qual, em cada 
uma dessas formações discursivas, se situam e se realizam as passagens à 
epistemologização, à cientificidade, à formalização; [...] é o conjunto das 
relações que podem ser descobertas, para uma época dada, entre as 
ciências, quando estas são analisadas no nível das regularidades discursivas 
(FOUCAULT, 2014, p. 231). 

 

A episteme nos permite compreender o jogo das coações e das limitações 

que se impõe ao discurso definindo o elemento mais significativo do campo científico 

das ciências sociais: o conhecimento científico. Quanto à produção ou à geração 

desse conhecimento científico, pode ser considerado um processo de 

contextualização em que os agentes, em uma rede de relações de poder na luta pelo 

controle simbólico, definem os princípios reguladores da produção do conhecimento 

e, no mesmo caminho, quais saberes podem ser considerados validos ou não no 

campo científico. Nesse caminho, a contextualização, ao mesmo tempo que manifesta 

um processo de construção do conhecimento, influencia outros campos (em maior ou 

menor grau) que dialogam com esses saberes orientando estudos sobre as 

realidades, projetos de sociedade, ações políticas e educacionais (BERNSTEIN, 

1996). 

São essas relações de interesse de poder, manifestas na construção do 

conhecimento, que podemos observar nos embates teóricos dos agentes (do campo 

das ciências sociais) ao defenderem, a partir das teorias clássicas e contemporâneas, 

diferentes modelos interpretativos das realidades, e, da mesma maneira, como o 

conhecimento deve contribuir em projetos de regulação ou emancipação social 

(SANTOS, 2009)48. Um exemplo que pode ser dado para representar a produção do 

                                                             
48 Boaventura dos Santos Sousa (2009) nos dá significativas contribuições sobre o papel do 
conhecimento na sociedade moderna, quando o analisa sob uma orientação claramente política. Na 
sua visão, o paradigma da modernidade comporta duas formas principais de conhecimento: o 
conhecimento-emancipação e o conhecimento-regulação48. O primeiro tende a romper com uma visão 
de ignorância colonialista, e o segundo, como revela o nome, tende a estabelecer uma perspectiva de 
dominação ou de ordem para o status quo. Para o autor, esses conhecimentos se articulam em um 
equilíbrio dinâmico e representam projetos distintos de ciências e de sociedades. 
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conhecimento dessa rede de relações entre agentes, orientada por regras do jogo do 

campo científico, por saberes e pela episteme do campo, é o debate sobre o papel do 

conhecimento sociológico na modernidade.  

Ao propor reflexões sobre de que maneira o conhecimento sociológico pode 

contribuir na formação dos agentes, o campo científico manifesta-se claramente por 

meio de um discurso epistêmico e político. O quadro abaixo identifica três desses 

discursos que podem ser considerados referências nas Ciências Sociais: 

 

Quadro 1 – Contribuição do conhecimento sociológico para a sociedade 

Perspectiva 
sociológica 

A perspectiva sociológica envolve um processo que vai além das fachadas das 
estruturas sociais (BERGER, 1986, p. 41). É a capacidade de olhar uma situação 
dos pontos de vista de sistemas interpretativos antagônicos que constitui uma 
das características da consciência sociológica. [...] Poderíamos dizer, portanto, 
que a consciência sociológica seja inerentemente desmistificadora. (BERGER, 
1986, p. 48) A perspectiva sociológica constitui um panorama amplo, aberto e 
emancipado da vida humana (BERGER, 1986, p. 64). 

Imaginação 
sociológica 

O que precisam [...] é uma qualidade de espírito que lhes ajude a usar a 
informação e a desenvolver a razão, a fim de perceber, com lucidez, o que está 
ocorrendo no mundo e o que pode estar acontecendo dentro deles mesmos. É 
essa qualidade, afirmo, que jornalistas e professores, artistas e público, cientistas 
e editores estão começando a esperar daquilo que poderemos chamar de 
imaginação sociológica (MILLS, 1975, p. 11). 

Reflexividade 

A reflexão sociológica ocupa um papel central para a compreensão das forças 
sociais que vêm transformando nossa vida nos dias de hoje. A vida social tornou-
se episódica, fragmentária e marcada por novas incertezas, para cujo 
entendimento deve contribuir o pensamento sociológico criativo (GIDDENS, 
2001, p. 19). 

Fonte: Autoria própria 

 

As três compreensões acima, expressas por agentes do campo científico 

sobre o papel da Sociologia no meio social, podem ser consideradas um exemplo de 

contextualização do conhecimento, expressando a episteme e, de certa forma, 

intencionalidades políticas quando propõem que os conhecimentos possibilitem uma 

ampliação da visão de mundo dos indivíduos por meio da perspectiva sociológica, da 

imaginação ou da reflexividade. 

Nessa perspectiva, Peter Berger (1986), Wright Mills (1975) e Antony Giddens 

(2001) podem ser considerados agentes contextualizadores que atuam no campo 

científico, uma vez que seus estudos, ao produzirem teorias ou modelos 

compreensivos/explicativos sobre as realidades, que são considerados válidos pelo 
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campo científico, passam a produzir figuras epistemológicas e sistemas formalizados 

de conhecimento. 

Um exemplo que pode dado sobre esse processo de contextualização do 

conhecimento é a utilização da imaginação sociológica de Mills (1975) no campo 

político por meio do Guia de Livros Didáticos (BRASIL, 2012), que se utiliza dessa 

categoria, conforme pode ser visto a seguir: 

 
Tanto em debates recorrentes em eventos científicos, como nos estudos 
desenvolvidos em torno do ensino de Sociologia na educação básica, começa 
a se formar um consenso a respeito do papel da Sociologia no ensino 
médio, como ferramenta capaz de produzir no aluno a imaginação 
sociológica, no sentido de fazê-lo saltar da condição de sujeito inserido em 
práticas individuais para a condição de agente de práticas sociais mais 
amplas (BRASIL, 2012, p. 14, grifo nosso). 

 

Ademais, está presente nas escolas49 no campo educacional, por meio dos 

livros didáticos que mobilizam a mesma categoria para propor atividades de pesquisa 

na educação básica: 

 
A partir dos dois textos motivadores, dê asas à sua imaginação sociológica 
e escreva a respeito das transformações subjetivas desencadeadas pela 
difusão de novas tecnologias, articulando-as com o caso dos hikikomoris 
japoneses. Procure também destacar como o comporta mento subjetivo se 
articula com aspectos da sociedade em que os indivíduos estão inseridos 
(GARCHET; MEDEIROS, 2010, p. 55, grifo nosso). 

 

Como podemos verificar, a imaginação sociológica representa uma expressão 

formal do discurso científico que contextualiza ou orienta os conhecimentos no campo 

científico para o campo educacional. Esse conhecimento tem sido tomado como 

referência para a escolha de livros que conseguem possibilitar a construção da 

abordagem aos estudantes, conforme o PNLD (BRASIL, 2012), e propor atividades 

de reflexão que possibilitem o desenvolvimento da mesma compreensão definida no 

campo científico. 

 

 

 

 

                                                             
49 Que representam subcampos do campo educacional 



65 
 

 
 

3.2 O CAMPO POLÍTICO E A RECONTEXTUALIZAÇÃO OFICIAL NOS 

PARÂMETROS CURRICULARES, NAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES E NA 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

A Figura 6, a seguir, destaca o campo político (entre os demais campos 

sociais) que será discutido a partir do Conselho Nacional da Educação e dos 

Documentos que orientam a formação docente e o ensino de Sociologia. 

  

Figura 6 – O campo político e o ensino da Sociologia 

 
Fonte: Autoria própria 

 

O Campo político, em que situo a contextualização oficial, corresponde, em 

nossa análise, ao primeiro nível que sofrerá a ação dos agentes recontextualizadores, 

orientando a maneira como o conhecimento das ciências sociais (contextualizado no 

campo científico) deve ser ensinado nas escolas por meio de diretrizes ou de 

orientações curriculares. 

É importante ressaltar que por mais que esse campo se utilize dos 

conhecimentos científicos para definir os caminhos que devem ser traçados no ensino, 

a ciência não pode fundar os valores que guiarão as ações do campo político, porque 

este é autônomo e dinamizado por regras distintas do científico. Logo, cabe à ciência 

apenas esclarecer a ação, não definir fins (JAPIASSU, 2012, p. 133). Para Bourdieu 

(2011), tratando dessa autonomia, afirma que o campo político “tem sua própria lei, 

seu próprio nomos, que tem em si próprio o princípio e a regra de seu funcionamento. 

É um universo no qual operam critérios de avaliação que lhe são próprios e que não 

teriam validade no microcosmo vizinho” (BOURDIEU, 2011, p. 195). 
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O campo caracterizado como um microcosmo, um mundo social relativamente 

autônomo no interior do grande mundo social, é influenciado diretamente por questões 

conjunturais de natureza política, econômica e cultural vigentes no país, que orientam 

projetos distintos de sociedade. A intermitência da Sociologia no ensino médio é 

resultante desse processo de recontextualização que, em determinado momento 

histórico, em função da conjuntura política e da configuração dos seus agentes, 

defende o papel dessa disciplina na formação dos sujeitos garantindo o seu ensino 

nas escolas (como os que defenderam o retorno da Sociologia no ensino médio em 

2006); e em outra conjuntura, opõe-se, propondo a retirada dos seus conhecimentos 

do currículo escolar, conforme podemos constatar na Medida Provisória n. 746/1650, 

que buscou em um primeiro momento suprimir a obrigatoriedade do ensino da 

Sociologia. 

 

3.2.1 O Conselho Nacional da Educação como espaço de recontextualização 

 

Uma das principais organizações sociais que atuam nesse campo, e que pode 

nos ajudar a compreender a ação de recontextualização dos agentes, é o Conselho 

Nacional da Educação. Esse órgão, formado pelas sociedades civil e política, de 

caráter paritário, tem como atribuições elaborar normativas, deliberativas e de 

assessoramento ao Ministro de Estado da Educação (ver organograma a seguir, 

Figura 7), formulando e avaliando a política nacional de educação, defendendo a 

qualidade do ensino e o cumprimento da legislação educacional, bem como 

assegurando a participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira51. 

                                                             
50 Reformula o ensino médio, segmentando as disciplinas segundo áreas do conhecimento. 
51 Compete ao Conselho e às Câmaras exercerem as atribuições conferidas pela Lei 9.131/95, emitindo 
pareceres e decidindo privativa e autonomamente sobre os assuntos que lhe são pertinentes, cabendo, 
no caso de decisões das Câmaras, recurso ao Conselho Pleno (Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao>. Acesso em: 12 jun. 2016). 
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Figura 7 – Organograma  

 

Fonte: Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/institucional/estrutura-organizacional>. 
Acesso em: 8 dez. 2016 

 

Esse conselho é formado por intelectuais, professores e atores políticos que 

atuam como agentes no campo político, cientifico e educacional. Alguns desses 

agentes, por atuarem nas universidades e nas escolas públicas ou privadas, exercem 

uma dupla função, uma vez que participam da construção das diretrizes, dos 

parâmetros ou das orientações de como o ensino da Sociologia deve acontecer no 

âmbito das escolas, na condição de agentes recontextualizadores do conhecimento 

científico, ao mesmo tempo, atuam nos processos de formação docente, orientando o 

caminho do ensino, e/ou no cotidiano das escolas, executando as ações orientadas 

pelo grupo social de que fazem parte. Observemos essa reflexão no Quadro 2, a 

seguir: 
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Quadro 2 – Composição do Conselho Nacional da Educação (2016) 

Câmara de Educação Básica Câmara de Educação Básica 

Orientador da Célula de Pesquisa e Avaliação 
Educacional da Secretaria da Educação 
Básica do Estado do Ceará – SEDUC. 

Pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-
graduação da Fundação Getulio Vargas. 
Presidente do Education Quality Acreditation 
Agency (EQUAA). 

Professor titular da Universidade Regional de 
Blumenau - FURB, onde ocupou entre 
outubro de 2006 e outubro de 2010 o cargo 
de Reitor e Presidente da Fundação. 

Professor titular e Reitor do Centro 
Universitário Anhanguera. É Diretor-
Presidente da Anhanguera Educacional S.A., 
entidade mantenedora de instituições de 
ensino superior. 

Professor Adjunto da Faculdade de Educação 
e Diretor de Políticas Afirmativas da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 

Professor da UFMG 

Ex-presidente do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira. 

Professor universitário e membro da 
Academia Brasileira de ciências. 

Presidente da Fundação Ipiranga e 
Presidente do Sindicato de Escolas 
Particulares de Ensino do Pará. 

Presidente do Inep. Membro do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) desde 1987. 

Coordenadora do Centro de Avaliação da 
Fundação Cesgranrio 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Outros agentes do Conselho também atuam em diferentes campos sociais52, 

como, por exemplo, no científico, no qual produzem ou contextualizam os 

conhecimentos por meio de pesquisas e de participação em sociedades científicas 

(como no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq). 

Essa dupla função ou esse duplo papel dos agentes faz-nos refletir sobre como se 

dão as motivações de suas ações (WEBER, 1998) em torno de regras e de objetivos 

diferentes, lutando por espaços distintos em campos distintos. Orientados pelas 

contribuições de Weber (1998), que considera a ação social o objeto de estudo da 

Sociologia, sendo esta orientada pelo comportamento dos outros, seja este passado, 

presente ou esperado como futuro, entendemos que os agentes, ao atuarem em cada 

campo social, podem ser influenciados pelas regras internas, demandas e ações dos 

demais agentes que interagem nessa rede de relações, direcionando e dando 

sentido53 à ação de cada um em cada contexto. Levando em consideração que se no 

                                                             
52 E no campo político, no caso no próprio conselho, quando recontextualizam os conhecimentos por 
meio da definição de como os saberes devem compor a proposta da educação em diferentes níveis. 
53 “Sentido”, neste estudo, pode ser considerado subjetivamente intentado de modo efetivo a) por um 
agente, num caso historicamente dado; ou b) por agentes, como média e de um modo aproximado 
numa determinada massa de casos; ou c) num tipo puro construído conceptualmente pelo agente ou 
pelos agentes pensados como tipo (WEBER, 1998. p. 6). Por “ação” entender-se-á um comportamento 
humano (consista ele num fazer externo ou interno, num omitir ou permitir), sempre que o agente ou 
os agentes lhe associem um sentido subjetivo. Ademais, será designada como ação “social” aquela em 
que o sentido intentado pelo agente ou pelos agentes está referido ao comportamento de outros e por 
ele se orienta no seu curso (WEBER, 1998. p. 6). Esta última formulação é fundamental: o sentido é 
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campo científico há um conjunto de regras e de demandas que orientam a ação dos 

agentes e motivam suas ações sociais, podemos dizer que cada agente pode 

manifestar diferentes ações conforme o campo em que atua, mesmo participando de 

mais de um campo social. 

Vale ressaltar a dimensão de autonomia de cada campo como microcosmos 

autônomos no interior de um macrocosmo social (BOURDIEU, 2011), uma vez que 

influenciam de maneira distinta os agentes, sem considerar o poder que os outros 

campos exercem sobre seus posicionamentos ou decisões. Essa autonomia faz com 

que os agentes atuem em cada contexto, não negando as regras de cada campo, 

tampouco o tornando submetido a outro, conforme procuramos ilustrar na Figura 8 a 

seguir: 

 

Figura 8 – Relação entre o agente social e os campos 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 Esses elementos ou regras preestabelecidas identificadas em cada campo 

de maneira autônoma exercem uma influência, interferindo ou motivando a ação dos 

                                                             
responsável pela unidade dos processos de ação e é através dessa que os torna compreensíveis. Ou 
seja: é somente através do sentido que podemos apreender os nexos entre os diversos elos 
significativos de um processo particular de ação e reconstruir esse processo como uma unidade que 
não se desfaz numa poeira de atos isolados. Realizar isso precisamente compreender o sentido da 
ação (WEBER, 1998. p. 6). 
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agentes (WEBER, 1998), para atuar em diferentes campos sociais. No caso no 

Conselho Nacional de Educação, para atuar, os agentes precisam de conhecimentos 

das regras do campo político, mas principalmente de conhecimentos dos seus campos 

específicos (como o da construção de conhecimento científico, e do educacional 

relativo a formação de professores e as escolas), pois suas condições como cientistas 

ou professores são pré-requisitos para suas participações no órgão colegiado. Isso 

nos faz compreender que essa atuação no campo político pode estar relacionada às 

suas ações no campo científico e no campo educacional. 

 

3.2.2 Os documentos de recontextualização 

 

Ainda no campo político, identificamos três documentos oficiais que norteiam 

o ensino de Sociologia nas escolas. O primeiro são os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 1999); o segundo, as Orientações 

Curriculares Nacionais – OCNs (BRASIL, 2006); e o terceiro são Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada – DCNs (BRASIL, 2003), este último define 

como deve ser o processo de formação do professor para atuar na Educação básica. 

Os dois primeiros documentos orientam e definem os caminhos que a Sociologia 

escolar deve percorrer, os objetivos dessa disciplina no ensino médio, os principais 

eixos temáticos e as possíveis metodologias que o docente deve ou pode trabalhar 

em sala de aula para que a Sociologia cumpra o seu papel no conjunto das outras 

disciplinas da educação básica. 

Analisando esses três documentos, percebemos que as diretrizes que tratam 

da formação docente foram construídas pelo campo político em resposta às 

demandas da educação básica como se os documentos anteriores que orientam 

sobre como deve ser o ensino também repercutissem na maneira como os 

professores devem se qualificar para ensinar. Nesse sentido, 

 
[...] a formação docente para todas as etapas e modalidades da educação 
básica como compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito 
das crianças, jovens e adultos à educação de qualidade, construída em bases 
científicas e técnicas sólidas em consonância com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2015, p. 4). 
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Para compreender como as Diretrizes de formação docente buscam 

consonância com as da educação básica, precisamos analisar: de que maneira o 

ensino tem sido proposto para as escolas pelos documentos oficiais (PCNs e OCNs) 

identificando: quais são as orientações sobre o papel da disciplina de Sociologia em 

determinado contexto; o que os estudantes precisam aprender; e quais são os 

elementos necessários para que eles aprendam. Depois de compreendida a relação 

entre os documentos oficiais e as propostas de ensino nas escolas, discutiremos como 

a formação docente pode repercutir no ensino de Sociologia. 

Nessa perspectiva, ao analisar o processo de recontextualização nos 

PCNEMs e nas OCNs, precisamos considerar que os documentos oficiais foram 

construídos em contextos diferentes, por agentes distintos e revelam discursos 

pedagógicos e papéis para a Sociologia orientados por diferentes projetos de 

sociedade. 

Os PCNEMs foram elaborados em 1999, um ano depois das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM, por um grupo de profissionais 

que, em sua maioria, não era da área da Sociologia (CASÃO; QUINTEIRO, 2007). 

Nessa direção, os Parâmetros seguiram os princípios das diretrizes em trabalhar o 

ensino da Sociologia a partir do desenvolvimento de competências e habilidades ou 

pedagogia das competências (RAMOS, 2011), dando ênfase a uma estrutura 

curricular em torno de um conjunto de conhecimentos sociológicos, antropológicos e 

políticos a ser trabalhado nas áreas de ciências humanas, não garantindo a presença 

da Sociologia como disciplina escolar. 

As OCNs foram elaboradas em 2006, quando as disciplinas de Sociologia e 

da Filosofia passaram a ser obrigatórias no Ensino Médio. Esse documento, ao 

contrário dos PCNEMs, foi construído por professores e pesquisadores da área 

comprometidos com a obrigatoriedade da Sociologia nas escolas, tendo como 

elemento fundamental a defesa da especificidade e da identidade da Sociologia no 

currículo do Ensino Médio. Conforme Casão e Quinteiro (2007): 

 
A maioria dos agentes que escreveram os PCN não são da área de 
Sociologia, quando muito são pedagogos, ou de áreas vizinhas, como 
Geografia (o que demonstra o caráter eminentemente transdisciplinar do 
mesmo). Um exemplo de como a educação é pensada para além dos seus 
fins educacionais, um dos agentes que escreveu os PCN é Roberto Macedo 
que é economista, foi consultor do Banco Mundial e do BID, membro do 
Conselho de Política Econômica da CNI – Confederação Nacional da 
Indústria (1997-1998). Escreveu livros de títulos como A Formação 
Educacional para o Novo Mercado de Trabalho e Seu Diploma, sua Prancha 



72 
 

 
 

- Como Escolher a Profissão e Surfar no Mercado de Trabalho, títulos que 
combinam muito bem como o tom da defesa naturalizante da flexibilização 
das relações de trabalho presentes no documento (CASÃO; QUINTEIRO, 
2007, p. 233). 

 

Nas OCNs, os professores orientaram que o ensino da Sociologia deveria 

levar em consideração os conhecimentos científicos a partir do estudo de temas, 

conceitos, teorias e metodologias por meio do uso da pesquisa como estratégia de 

ensino.  

Desse modo, é necessário compreender que apesar dos dois documentos, 

PCNEMs e OCNs, terem sido construídos segundo a orientação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (Lei nº 9394/96) de 20 de dezembro de 1996, cada um 

apresenta uma abordagem diferente para o ensino da Sociologia. Os Parâmetros, ao 

propor o ensino de Sociologia como transversal, flexibiliza-o nas escolas, contribuindo 

assim para a sua não obrigatoriedade. Já os OCNs, defendem a matriz curricular da 

Sociologia nas escolas e sua obrigatoriedade no ensino médio. 

Na sequência, analisamos esses documentos com base em três aspectos: 

para que ensinar a Sociologia, o que ensinar e como ensinar, identificamos como 

os diferentes agentes do campo político “orientaram” o papel da Sociologia na 

educação básica. No “para que ensinar Sociologia”, identificamos elementos que 

apontam como o ensino pode contribuir na formação dos sujeitos. Nos outros dois 

aspectos, identificamos os elementos científicos e metodológicos necessários para 

materializar o primeiro. Seguem, no Quadro 3, as orientações ou os elementos 

orientadores do ensino da Sociologia. 

 

Quadro 3 – Identificação de elementos de ensino: para que ensinar 

PCNEM OCN 

O estudo das Ciências Sociais no Ensino Médio 
tem como objetivo mais geral introduzir o aluno 
nas principais questões conceituais e 
metodológicas das disciplinas de Sociologia, 
Antropologia e Política (BRASIL, 1999, p. 36). 
A Lei 9.394/96 estabelece como uma das 
finalidades centrais do Ensino Médio a 
construção da cidadania do educando, 
evidenciando, assim, a importância do ensino da 
Sociologia no Ensino Médio. Tendo em vista que 
o conhecimento sociológico tem como atribuições 
básicas investigar, identificar, descrever, 
classificar e interpretar/explicar todos os fatos 
relacionados à vida social, logo permite 
instrumentalizar o aluno para que possa 
decodificar a complexidade da realidade social.   

Um papel central que o pensamento sociológico 
realiza é a desnaturalização das concepções ou 
explicações dos fenômenos sociais. Há uma 
tendência sempre recorrente a se explicarem as 
relações sociais, as instituições, os modos de 
vida, as ações humanas, coletivas ou 
individuais, a estrutura social, a organização 
política, etc. com argumentos naturalizadores.1 
Primeiro, perde-se de vista a historicidade 
desses fenômenos, isto é, que nem sempre 
foram assim; segundo, que certas mudanças ou 
continuidades históricas decorrem de decisões, 
e essas, de interesses, ou seja, de razões 
objetivas e humanas, não sendo fruto de 
tendências naturais. (BRASIL, 2006, p. 106) 
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Assim, pela via do conhecimento sociológico 
sistematizado, o educando poderá construir uma 
postura mais reflexiva e crítica diante da 
complexidade do mundo moderno. Ao 
compreender melhor a dinâmica da sociedade em 
que vive, poderá perceber-se como elemento 
ativo, dotado de força política e capacidade de 
transformar e, até mesmo, viabilizar, através do 
exercício pleno de sua cidadania, mudanças 
estruturais que apontem para um modelo de 
sociedade mais justo e solidário (BRASIL, 1999, 
p. 37). 
[...] a Sociologia, ao mesmo tempo em que realiza 
um esforço para entender a realidade social, 
também subsidia outros agentes sociais na 
solução dos problemas (BRASIL, 1999, p. 38). 

Outro papel que a Sociologia realiza, mas não 
exclusivamente ela, e que está ligado aos 
objetivos da Filosofia e das Ciências, humanas 
ou naturais, é o estranhamento. No caso da 
Sociologia, está em causa observar que os 
fenômenos sociais que rodeiam a todos e dos 
quais se participa não são de imediato 
conhecidos, pois aparecem como ordinários, 
triviais, corriqueiros, normais, sem necessidade 
de explicação, aos quais se está acostumado, e 
que na verdade nem são vistos (BRASIL, 2006, 
p. 106). 

Fonte: Autoria própria 

Nos PCNEMs, o “para que ensinar” propõe que a disciplina instrumentalize 

os alunos para compreender a realidade local, construindo uma postura reflexiva e 

crítica que repercuta no exercício da sua cidadania. Nessa perspectiva, fica claro que 

os Parâmetros mobilizam os conhecimentos científicos dando ênfase à relação entre 

compreender e fazer. Logo, os conhecimentos na área da Sociologia, da antropologia 

e da política são justificados em função da sua possível contribuição para a formação 

de um sujeito que sabe fazer e ser, ou seja, que detém principalmente conteúdos 

procedimentais e atitudinais. 

Nas OCNs, a Sociologia como ciência tem o duplo papel de mediação, uma 

vez que os estudantes enfrentam o estranhamento e a desnaturalização dos 

fenômenos sociais, conforme destacam os autores Moraes e Guimarães (2010): 

 
Estranhamento é o ato de estranhar no sentido de admiração, de espanto 
diante de algo que não se conhece ou não se espera; por achar estranho, ao 
perceber (alguém ou algo) diferente do que se conhece ou do que seria de 
se esperar que acontecesse daquela forma; por surpreender-se, assombrar-
se em função do desconhecimento de algo que acontecia há muito tempo; 
por sentir-se incomodado ou ter sensação de incômodo diante de um fato 
novo ou de uma nova realidade; por não se conformar com alguma coisa ou 
com a situação em que se vive; não se acomodar; rejeitar. Estranhar, 
portanto, é espantar-se, é não achar normal, não se conformar, ter uma 
sensação de insatisfação perante fatos novos ou do desconhecimento de 
situações e de explicações que não se conhecia. [...] Para desfazer esse 
entendimento imediato, um papel central que o pensamento sociológico 
realiza é a desnaturalização das concepções ou explicações dos fenômenos 
sociais. Há uma tendência sempre recorrente de se explicarem as relações 
sociais, as instituições, os modos de vida, as ações humanas, coletivas ou 
individuais, a estrutura social, a organização política etc. com argumentos 
naturalizadores. Primeiro, perde-se de vista a historicidade desses 
fenômenos, isto é, que nem sempre foram assim; segundo, que certas 
mudanças ou continuidades históricas decorrem de decisões, e essas, de 
interesses, ou seja, de razões objetivas e humanas, não sendo fruto de 
tendências naturais (MORAES; GUIMARÃES, 2010, p. 46-47). 
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Essas abordagens contribuem para o modo como os indivíduos vivenciam 

suas cidadanias, uma vez que problematiza a realidade social de maneira crítica, 

possibilitando aos estudantes repensar as realidades consideradas naturalizadas. A 

esse respeito, o Quadro 4, a seguir, mostra o que os documentos dizem sobre o que 

ensinar. 

Quadro 4 – Identificação de elementos de ensino: O que ensinar 

PCNEM OCN 

PROPOSIÇÃO DE CONCEITOS  
Sociedade – relação social – interação social - Família e o Estado – 
trabalho - socialização total - rede de relações sociais - interação 
social - sistemas sociais - processo de interação - estratificação 
social: as castas, os estamentos e as classes sociais - Exclusão -  
estrutura - Normas – padrões – processo de socialização – fatos 
sociais - Cultura – diversidade – cidadania - papeis sociais -  
interação - identidades – ideologia – indústria cultural – alienação -  
politica – Estado – sistemas de poder – regimes políticos – 
democracia - direitos – movimentos sociais – cotidiano.  
PROPOSIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES (Sociologia, 
Antropologia e Política) 
Representação e comunicação: •  Identificar, analisar e comparar 
os diferentes discursos sobre a realidade: as explicações das 
Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as 
do senso comum. •  Produzir novos discursos sobre as diferentes 
realidades sociais, a partir das observações e reflexões realizadas. 
Investigação e compreensão: • Construir instrumentos para uma 
melhor compreensão da vida cotidiana, ampliando a “visão de 
mundo” e o “horizonte de expectativas”, nas relações  interpessoais 
com os vários grupos sociais. •  Construir uma visão mais crítica da 
indústria cultural e dos meios de comunicação de massa, avaliando 
o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de persuasão 
do consumidor e do próprio eleitor. • Compreender e valorizar as 
diferentes manifestações culturais de etnias e segmentos sociais, 
agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto 
princípio estético, político e ético que supera conflitos e tensões do 
mundo atual. Contextualização sociocultural: • Compreender as 
transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de qualificação 
exigida, gerados por mudanças na ordem econômica.  •  Construir a 
identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da 
cidadania plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que 
haja, efetivamente, uma reciprocidade de direitos e deveres entre o 
poder público e o cidadão e também entre os diferentes grupos. 

NÃO POSSUI 
CONTEÚDOS 
DEFINIDOS 
[...] diferentemente das 
outras disciplinas 
escolares, a 
Sociologia não 
chegou a um 
conjunto mínimo de 
conteúdos sobre os 
quais haja 
unanimidade, pois 
sequer há consenso 
sobre alguns tópicos 
ou perspectivas. Se 
forem considerados 
uns 10 casos de 
propostas 
programáticas de 10 
professores, 
certamente se 
encontrarão uns dois 
tópicos comuns, ainda 
assim não idênticos. 
(BRASIL, 2006, p. 115) 

Fonte: Autoria Própria 

 

Os PCNEMs, ao definir o que ensinar, propõem que o ensino seja organizado 

em torno de competências e habilidades. Essas categorias são por demais polêmicas, 

uma vez que torna secundário o papel do conhecimento na formação dos estudantes, 

valorizando a instrumentalização do ensino em detrimento da apropriação do 

conhecimento. Segundo Ramos (2011) 

 
[...] a emergência da noção de competências atendendo, pelo menos, a três 
propósitos: a) reordenar conceitualmente a compreensão da relação 
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trabalho-educação, desviando o foco dos empregos, das ocupações e das 
tarefas para o trabalhador em suas implicações subjetivas com o trabalho; b) 
institucionalizar novas formas de educar/formar os trabalhadores e de gerir o 
trabalho internamente às organizações e no mercado de trabalho em geral, 
sob novos códigos profissionais em que figuram as relações contratuais, de 
carreira e de salário; c) formular padrões de identificação da capacidade real 
do trabalhador para determinada ocupação, de tal modo que possa haver 
mobilidade entre as diversas estruturas de emprego em nível nacional e, 
também, em nível regional (RAMOS, 2011, p. 39).  

 

Para a autora, “esse modelo de educação é marcado pela concepção de 

educação para as massas como fator de racionalização da vida econômica, da 

produção, do tempo e do ritmo do corpo, reproduzindo assim a força de trabalho como 

mercadoria” (RAMOS, 2011, p. 31). 

Já as OCNs não definem o que deve ser ensinado, reconhecendo que cada 

realidade tem sua especificidade e que a escolha dos conteúdos da Sociologia deve 

ser feita pelos sujeitos do processo de ensino e de aprendizagem, respeitando a 

autonomia dos professores e as demandas da escola e dos estudantes. Outro aspecto 

que contribui para essa não definição de conteúdos é a constatação de que não há 

unanimidade quando se trata de um conjunto de conteúdos mínimos que deve ser 

ensinado na Sociologia. Segundo os agentes que construíram as OCNs, isso 

inviabilizaria uma proposta única de ensino. Assim, essa “não definição” dos 

conteúdos teria algumas repercussões, a saber: “Por um lado, a não existência de 

conteúdos consagrados favoreceria uma liberdade do professor que não é permitida 

em outras disciplinas, mas também importa numa certa arbitrariedade ou angústia das 

escolhas” (BRASIL, 2006, p. 116). 

Essa condição parece ser considerada pelos agentes como resultante da 

intermitência da presença da Sociologia no ensino médio e da não constituição de 

uma comunidade de professores da disciplina que possa realizar encontros, debates 

e a construção de uma proposta de conteúdos e metodologias de ensino. Sob essa 

ótica, constata-se que o ensino da Sociologia encontra-se em processo de construção. 

Nessa perspectiva, os agentes propõem que cada docente 

 
[...] deve procurar construir os roteiros para sua prática em cada escola. O 
mapa da cidade permite visualizar as grandes linhas – bairros, parques, 
avenidas, etc. –, mas os trajetos, os caminhos nos parques, os percursos pela 
cidade, cada um é que faz e define, conforme necessidades pessoais ou 
coletivas, do professor, da escola, dos alunos, da comunidade... (BRASIL, 
2006, p. 132). 
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Conforme podemos observar, as OCNs possibilitam aos docentes a 

autonomia de construírem suas práticas de ensino. Além disso, destacam a 

importância de o ensino de Sociologia levar em consideração as demandas dos 

agentes e dos espaços sociais. No Quadro 5, apresentamos o que os documentos 

apontam em relação a como ensinar. 

 

Quadro 5 – Identificação de elementos de ensino: Como ensinar 

PCNEM OCN 

De tal maneira, cabe ressaltar a escolha do 
arcabouço teórico de Clifford Geertz, que nos 
parece ser mais vigoroso para entender as 
questões que se colocam atualmente. Na análise 
da cultura em sua dimensão semiótica, “o homem 
é um animal amarrado a teias de significados que 
ele mesmo teceu, sendo a cultura essas teias” 7. 
Seguindo esta linha de raciocínio, podemos 
também citar o esforço realizado por Gilberto 
Velho, no conjunto de sua obra, na qual a cultura 
aparece como “áreas de significado aberto”, ou 
seja, como produto das construções simbólicas 
de uma determinada sociedade, considerando-
se, também, a ação do indivíduo, que constrói um 
“projeto” em torno de motivações sociais. Essa 
reflexão antropológica levaria em conta as 
modificações no sistema social também como 
representações simbólicas, universo de valores 
que são internalizados depois de socialmente 
legitimados.   Sendo assim, proporcionaríamos 
ao aluno a possibilidade de transpor uma postura 
etnocêntrica (que produz atitudes 
preconceituosas e discriminatórias, sobretudo ao 
lidar com as diferenças e com as minorias 
sociais), tendo como referência a prática de 
relativizar a realidade social 8. Nesse sentido, o 
saber antropológico nos fornece instrumentais de 
suma importância que possibilitam modificar as 
relações interpessoais cotidianas. Em suma, 
relativizar significa conviver com a diversidade de 
forma plena e positiva. Isso implica compreender 
que o “alter” tem uma lógica própria de percepção 
da realidade, que não pode ser desqualificada ou 
vista como “superior” ou “inferior”, num mundo 
ainda marcado pela intolerância. E este relativizar 
seria, dentro de nosso entendimento, um dos 
caminhos de construção e consolidação da 
cidadania plena (BRASIL, 1999, p. 40). 
Outro conceito que precisa ser entendido em toda 
sua complexidade é o de ideologia 9. De tal 
maneira, pode-se tomar como ponto de partida 
para o entendimento do conceito a concepção de 
ideologia em Marx, enquanto “um sistema de 
crenças ilusórias relacionadas a uma classe 
social determinada”. O discurso da classe 
dominante sobre a realidade acaba 
prevalecendo, no sentido de preservar certos 

Apesar desse contexto, pode-se verificar que 
pelo menos três tipos de recortes são reiterados 
nas propostas construídas para o ensino de 
Sociologia no nível médio e encontráveis nos 
parâmetros curriculares oficiais, nos livros 
didáticos e mesmo nas escolas. São eles: 
conceitos, temas e teorias. A tendência é os 
professores, os livros e as propostas 
apresentarem esses recortes separadamente 
quando não optam por trabalhar somente com 
um deles. O que se propõe aqui para a reflexão 
dos professores é que esses recortes podem ser 
tomados como mutuamente referentes, isto é, 
rigorosamente seria impossível trabalhar com 
um recorte sem se referir aos outros. O que é 
possível fazer é tomar um deles como “centro” e 
os outros como referenciais (Silva, 1986). Ao se 
tomar um conceito – recorte conceitual –, 
este tanto faz parte da aplicação de um tema 
quanto tem uma significação específica de 
acordo com uma teoria, do contrário os 
conceitos sociológicos seriam apenas um 
glossário sem sentido, pelo menos para alunos 
do ensino médio. Um tema não pode ser 
tratado sem o recurso a conceitos e a teorias 
sociológicas senão se banaliza, vira senso 
comum, conversa de botequim. Do mesmo 
modo, as teorias são compostas por 
conceitos e ganham concretude quando 
aplicadas a um tema ou objeto da Sociologia, 
mas a teoria a seco só produz, para esses 
alunos, desinteresse. Entende-se também que 
esses recortes se referem às três dimensões 
necessárias a que deve atender o ensino de 
Sociologia: uma explicativa ou compreensiva – 
teorias; uma linguística ou discursiva – 
conceitos; e uma empírica ou concreta – temas 
(BRASIL, 2006, p. 117). 
Complementando os três recortes, é necessário 
acrescentar mais um elemento a esse processo: 
a pesquisa. A pesquisa deve estar presente 
nos três recortes, ou seja, ela pode ser um 
componente muito importante na relação dos 
alunos com o meio em que vivem e com a 
ciência que estão aprendendo. Assim, 
partindo de conceitos, de temas ou de teorias, a 
pesquisa pode ser um instrumento importante 
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privilégios. Sendo assim, considerando, de 
maneira articulada, os vários conceitos discutidos 
no processo de aprendizagem, o aluno teria 
elementos para entender a aplicabilidade e as 
limitações do preceito de que “as ideias 
dominantes de uma época representam as ideias 
da classe dominante”.10  No contexto da reflexão 
sobre ideologia, caberia ressaltar o papel da 
indústria cultural e dos meios de comunicação de 
massa, que induzem os indivíduos ao consumo 
exacerbado e, ao mesmo tempo, promovem a 
alienação em detrimento da conscientização 
(BRASIL, 1999, p. 40). 

para o desenvolvimento da compreensão e para 
explicação dos fenômenos sociais. (BRASIL, 
2006, p.  126, grifo nosso). 

Fonte: Autoria própria 

 

O como ensinar nos PCNEMs é definido a partir do uso dos conceitos como 

elementos interpretativos das realidades. Logo, a reflexão sobre os conceitos, 

possibilita compreender realidades práticas, orientada por competências e 

habilidades. Sob esse viés, segundo Ramos (2011), o ensino organizado a partir 

dessas competências e habilidades surge como categorias do mundo do trabalho que 

objetivavam a formação dos trabalhadores de maneira parcial com conhecimentos 

mínimos para exercer sua função no trabalho. Essa proposta de formação é resultante 

da reorganização do mundo do trabalho e das reformas neoliberais ocorridas no Brasil 

na década de 1990 (RAMOS, 2011). 

Nesse sentido, a utilização dos conceitos parece estar relacionada ao 

“compreender” que, por sua vez, está ligado às competências. A utilização desses 

conceitos para analisar uma determinada realidade tem a ver com o “saber fazer” ou 

com as habilidades. 

Segundo as OCNs, a prática pedagógica, ou o como ensinar, deve ser 

organizada em três recortes mutuamente relacionados, quais sejam: os conceitos, os 

temas e as teorias. Esses recortes são vistos como imprescindíveis ao ensino da 

Sociologia por contemplarem a apropriação do discurso científico (ou elementos do 

conhecimento racional) por meio dos “conceitos” que permitem mais bem explicar ou 

compreender a realidade social, as situações concretas que podem ser identificadas 

por meio dos “temas”, e os modelos explicativos ou as “teorias”, que tentam dar conta 

dos fatores que produziram as realidades dos seus possíveis desdobramentos. No 

Quadro 6, sintetizamos os três aspectos identificados nos documentos. 
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Quadro 6 – Elementos de ensino 

 Para que ensinar O que ensinar Como ensinar 

PCNEM 

Instrumentalizar o aluno para 
que possa decodificar a 
complexidade da realidade 
social. 
Construir uma postura mais 
reflexiva e crítica 
Exercer a cidadania 

Conhecimentos na área 
da Sociologia, da 
antropologia e da 
política.  
Conceitos, 
competências e 
habilidades 

Utilização dos 
conceitos para discutir 
questões observadas 
na realidade. 
Desenvolvimento de 
competências e 
habilidades. 

OCN 

Apresentar modos de pensar 
ou a reconstrução e 
desconstrução de modos de 
pensar. 
Estranhamento, 
desnaturalização e cidadania. 
Modificar as concepções de 
mundo. 

Não definido. Em 
aberto para que seja 
construído pelos 
docentes em cada 
realidade. 

Três recortes: 
conceitos, temas e 
teorias.  
Pesquisa 

Fonte: Autoria Própria 

 

Como podemos identificar, ambos os documentos mobilizam (ou 

recontextualizam) os conhecimentos sociológicos para o campo educacional. É o que 

podemos constatar quando verificamos que, nas OCNs, a Sociologia representa um 

espaço de realização das Ciências Sociais na escola média, uma vez que suas teorias 

são importantes para compreender os modos de ser de uma sociedade, uma classe, 

um grupo social e mesmo uma comunidade (BRASIL, 2006, p. 105). 

Esse reconhecimento do papel das ciências sociais nas escolas pelas OCNs 

revela o quanto o campo político interfere na mobilização dos conhecimentos 

produzidos no campo científico para as escolas, definindo ou orientando os caminhos 

que o ensino de Sociologia deve traçar no cotidiano da sociedade. Nesse sentido, o 

“estranhamento” e a “desnaturalização”, os conceitos, os temas e as teorias, as 

pesquisas (OCNs), as competências e habilidades, a formação política para a 

cidadania (PCNs) surgem como elementos ou recortes intencionais do conhecimento, 

da vida política ou cultural, necessários à formação dos estudantes em determinado 

contexto histórico. 

Em outras palavras, a construção de orientações ou de parâmetros para o 

ensino das ciências sociais ou da Sociologia, valorizando a presença da disciplina ou 

de seus conhecimentos na escola, por meio dos conceitos, das competências e 

habilidades, dos temas, das teorias e da pesquisa consiste em uma ação motivada 

socialmente por questões internas ou externas ao campo político que repercutem no 

cotidiano das escolas como um projeto de conhecimento para a sociedade. 



79 
 

 
 

O campo político não se limita apenas a orientar como deve ser o ensino da 

Sociologia nas escolas. Como campo recontextualizador, influenciado pelo campo 

científico, pelas questões produtivas, culturais, de classe, entre outras, interfere 

diretamente na formulação de políticas educacionais no país e, por sua vez, na 

maneira como é construída a proposta de formação dos professores nos cursos de 

licenciatura no campo educacional. 

Como vimos anteriormente, o campo político não encerra sua 

recontextualização nos parâmetros curriculares e nas orientações curriculares, a 

formação docente também é passiva de intervenção desse campo. Ou seja, não basta 

interferir nas orientações sobre como deve ser o ensino, é necessário orientar também 

a maneira como os agentes que atuam na educação devem ser formados para 

materializar o que foi proposto nos documentos oficiais. 

No âmbito da orientação ou da construção de diretrizes de como o ensino 

deve acontecer na escola, a formação docente surge como a construção de parte das 

condições objetivas (recursos humanos) para que documentos como os PCNs ou as 

OCNs sejam materializados no cotidiano das escolas. Em outras palavras, o campo 

político não se limita a orientar como deve ser o ensino na educação básica, ele 

passa a interferir diretamente na construção do conhecimento dos profissionais que 

atuarão nas escolas como sujeitos formadores ou representantes do projeto de 

educação em determinado contexto ou cenário. 

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e 

Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (DCNs) representam 

mais uma ação de recontextualização do campo político, com definições sobre como 

devem ser organizadas as licenciaturas e qual deve ser o perfil dos egressos que 

atuarão nas escolas. 

Nessa direção, para analisar essas Diretrizes, é necessário compreender que 

suas propostas, consideradas inovadoras, foram construídas em um contexto em que 

o debate sobre o papel da educação se distanciou significativamente do cenário em 

que foram construídos os Parâmetros Curriculares, em 1996, caracterizado no período 

por uma concepção instrumental da educação. 

As Diretrizes, aprovadas em 2 de julho de 2015, alinham-se ao Plano Nacional 

de Educação (Lei nº 13.005/2014) (BRASIL, 2006), que busca de maneira mais 

democrática (do que os Parâmetros), construir uma educação que forme tanto para o 
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trabalho quanto para a vida política, rompendo com a concepção instrumental que 

fragmenta o sujeito. Segundo Dourado (2015)  

 
A aprovação do Plano Nacional de Educação pelo Congresso Nacional e a 
sanção Presidencial, sem vetos, que resultaram na Lei nº 13.005/2014, 
inauguraram uma nova fase para as políticas educacionais brasileiras. Além 
das diretrizes que são sinalizadoras de busca de maior organicidade para a 
educação nacional no decênio 2014/2024, o PNE apresenta 20 metas e 
várias estratégias que englobam a educação básica e a educação superior, 
em suas etapas e modalidades, a discussão sobre qualidade, avaliação, 
gestão, financiamento educacional e valorização dos profissionais da 
educação (DOURADO, 2015, p. 301). 

 

Nesse período, o papel do Conselho Nacional de Educação (CNE), como 

espaço político, foi de singular importância para a construção de uma proposta que 

possibilitasse mais organicidade para a formação de profissionais do magistério da 

educação básica, incluindo a rediscussão das Diretrizes e de outros instrumentos 

normativos acerca da formação inicial e continuada. 

As Diretrizes foram orientadas também pela Política Nacional de Formação 

dos Profissionais da Educação Básica, que tem por finalidade organizar e efetivar, em 

regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 

articulando os sistemas, redes e instituições de educação básica e superior. Essa 

política nacional, coordenada pelo MEC, constituiu-se como componente essencial à 

profissionalização docente (DOURADO, 2015). Sobre esse cenário de mudança na 

configuração do ensino no Brasil, Dourado (2015) afirma que as DCNs 

 
[...] enfatizam a necessária organicidade no processo formativo e sua 
institucionalização ao entender que o projeto de formação deve ser elaborado 
e desenvolvido por meio da articulação entre a instituição de educação 
superior e o sistema de ensino e instituições de educação básica, envolvendo 
a consolidação de Fóruns Estaduais e Distrital Permanentes de Apoio à 
Formação Docente, em regime de cooperação e colaboração. Tais questões 
implicam novos horizontes à dinâmica formativa dos profissionais do 
magistério da educação básica, pois a garantia do direito à educação a 
grupos e sujeitos historicamente marginalizados exige transformação na 
forma como as instituições de educação básica e superior estruturam seus 
espaços e tempos, suas regras e normas, incorporam novos materiais e 
recursos pedagógicos (DOURADO, 2015, p. 307). 

 

Analisando as Diretrizes a partir dessas reflexões, e considerando que a 

Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica e o Plano 

Nacional de Educação são resultantes de processos de disputas, entendemos que o 

campo político (Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, ou outro) 

é caracterizado pelo encontro e pela divergência de diferentes concepções de 
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currículos e de projetos de sociedade. Ou seja, da mesma forma que as Diretrizes, os 

Parâmetros podem ser considerados documentos resultantes de processos de disputa 

política e científica, uma vez essa disputa exerce a expressão de tensões dos agentes 

e dos conflitos, construindo o projeto de educação proposto por esse campo. 

Nesse caminho de definição, de orientação ou de influência, os agentes do 

campo político manifestam o entendimento de que a formação do professor deve ser 

condicionada aos interesses da sociedade (ou de um grupo social), em conformidade 

com os documentos que norteiam o ensino na educação básica: 

 
[...] a formação docente para todas as etapas e modalidades da educação 
básica como compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito 
das crianças, jovens e adultos à educação de qualidade, construída em bases 
científicas e técnicas sólidas em consonância com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2015, p. 4). 

 

Partindo dessa resposta às demandas públicas e do diálogo com a educação 

básica, as Diretrizes orientam que o perfil dos professores e das professoras a ser 

formado pelas licenciaturas deve levar em consideração que a docência expressa 

uma ação educativa e um 

 
[...] processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos 
específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos 
da formação que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores 
éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida 
formação científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e 
construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre 
diferentes visões de mundo (BRASIL, 2015, p. 2). 

 

Considerando esses pressupostos, identificamos no documento dois 

aspectos54 que nos ajudam a compreender como o campo político interfere ou 

influencia na formação docente e na prática cotidiana dos professores na escola. O 

primeiro aspecto diz respeito ao que deve saber o professor para atuar nas escolas 

(no campo educacional), conforme o projeto de educação orientado pelas OCNs e 

pelos PCNs. Em relação a esses saberes, as Diretrizes apontam que a aprendizagem 

da profissão docente requer pelo menos quatro requisitos profissionais do professor, 

conforme apresentaremos no Quadro 7. 

 

                                                             
54 Identificamos esses dois aspectos levando em consideração a importância que o documento dá a 
escolha dos saberes que devem ser ensinados, e a descrição de como deve ser a formação dos 
professores com capacidades de mediar a construção desses saberes nas escolas.  
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Quadro 7 – O que deve saber o professor 

O que deve saber o professor 

Domínio dos 
conteúdos 

O domínio do conteúdo da matéria, como condição imprescindível para 
fazer análise dos conceitos, organiza-los em função dos motivos dos alunos 
e do desenvolvimento de suas capacidades intelectuais. 

Domínio de 
metodologias 

A apropriação de metodologias de ensino e de formas de agir que deem 
melhor qualidade e eficácia ao trabalho docente. [...] nisso tem papel 
insubstituível a didática [...] e os próprios conteúdos das matérias que os 
professores  irão ensinar. (p. 56) 

Conhecimento sobre 
a realidade social e 
subjetiva dos alunos 
 
 

O conhecimento das características individuais e socioculturais dos alunos, 
pois a atividade de aprendizagem é, tipicamente uma atividade do aluno, 
visando a mudanças qualitativas no seu desenvolvimento. O conhecimento 
dos alunos é necessário para a análise dos conteúdos e organização do 
plano de ensino. É o momento em que o professor fórmula tarefas de 
aprendizagem com suficiente atrativo para canalizar os motivos dos alunos 
para o conteúdo. Esta é a maneira de ligar o conteúdo e o desenvolvimento 
da personalidade.  

Conhecimento sobre 
o campo cultural dos 
alunos 

O conhecimento das práticas socioculturais em que os alunos estão 
envolvidos e as formas como atuam na motivação e aprendizagem dos 
alunos. Não basta obter os conhecimentos teóricos e os meios 
pedagógicos-didáticos para melhorar e potencializar a aprendizagem dos 
alunos, é  preciso considerar os contextos concretos em que se dá a 
formação. Não se pode separar às pessoas que atuam e o mundo social 
da sua atividade. 

Concepção politica 

As convicções etico-políticas, implicando tanto o papel educativo do 
professor no sentido de orientar o ensino dos conteúdos para a formação 
da personalidade quanto a ajuda efetiva aos estudantes para que 
aprendam a colocar-se frente à realidade, a apropriar-se do momento 
histórico de modo a pensar historicamente essa realidade e reagir a ela, 
numa direção emancipadora (p. 57). 

Fonte: Brasil (2015) 

 

A respeito do quadro acima, compreendemos que as Diretrizes (DCNs) 

defendem que a formação docente seja construída a partir da integração de aspectos 

considerados essenciais para o fazer pedagógico. Portanto, o domínio dos conteúdos, 

das metodologias, do conhecimento sobre a realidade social e subjetiva dos alunos, 

sobre o campo cultural dos alunos e a concepção política é necessário para a 

construção de uma educação escolar que leve em consideração os agentes e suas 

relações no processo de ensino e de aprendizagem e os diferentes contextos em que 

as escolas estão inseridas. 

O segundo aspecto – como deve ser o processo de formação desse 

profissional – é orientado pelas Diretrizes a partir da proposta de organização dos 

cursos de formação de professores: qual é o papel das instituições educacionais; o 

que a formação deve contemplar em relação à carga horária, aos estágios 

supervisionados, às atividades práticas-teóricas, e de que maneira deve ser a 

formação continuada. Esses aspectos estão dispostos no Quadro 8, a seguir. 
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Quadro 8 – Como deve ser o processo de formação 

Como deve ser o processo de formação 

As novas DCNs 
definem que: 

1. Compete à instituição formadora definir, no seu projeto institucional de 
formação, as formas de desenvolvimento da formação inicial dos 
profissionais do magistério da educação básica articuladas às políticas de 
valorização desses profissionais e em consonância ao Parecer CP/CNE 
2/2015 e respectiva resolução;  
2. Que a formação inicial capacite o profissional do magistério da 
educação básica, para o exercício da docência e da gestão educacional 
e escolar na educação básica, o que vai requerer que essa formação em 
nível superior, adequada à área de conhecimento e às etapas e 
modalidades de atuação, possibilite acesso a conhecimentos específicos 
sobre gestão educacional e escolar, bem como formação pedagógica 
para o exercício da gestão e coordenação pedagógica e atividades afins.  
3. Que a formação inicial de profissionais do magistério será ofertada, 
preferencialmente, de forma presencial, com elevado padrão acadêmico, 
científico e tecnológico e cultural. 

 
A formação inicial 
e continuada 
deve contemplar: 

Constituindo-se de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de 
efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 
(oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo: 
a) 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
distribuídas ao longo do processo formativo;  
b) 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na 
área de formação e atuação na educação básica, contemplando também 
outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da 
instituição;  
c) pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 
formativas estruturadas pelos núcleos I e II, conforme o projeto de curso 
da instituição;  
d) 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento 
em áreas específicas de interesse dos estudantes, como definido no 
núcleo III, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da 
extensão e da monitoria, entre outras, conforme o projeto de curso da 
instituição. 

A formação 
continuada 
envolve: 

I. atividades formativas organizadas pelos sistemas, redes e instituições 
de educação básica incluindo desenvolvimento de projetos, inovações 
pedagógicas, entre outros; II. atividades e/ou cursos de atualização, com 
carga horária mínima de 20 (vinte) horas e máxima de 80 (oitenta) horas, 
por atividades formativas diversas, direcionadas à melhoria do exercício 
do docente; III. atividades e/ou cursos de extensão, oferecidas por 
atividades formativas diversas, em consonância com o projeto de 
extensão aprovado pela instituição de educação superior formadora; IV. 
cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 (cento e 
oitenta) horas, por atividades formativas diversas, em consonância com o 
projeto pedagógico da instituição de educação superior; V. cursos de 
especialização lato sensu por atividades formativas diversas, em 
consonância com o projeto pedagógico da instituição de educação 
superior e de acordo com as normas e resoluções do CNE; VI. cursos ou 
programas de mestrado acadêmico ou profissional, por atividades 
formativas diversas, de acordo com o projeto pedagógico do 
curso/programa da instituição de educação superior, respeitadas as 
normas e resoluções do CNE e da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – Capes; VII. cursos ou programas de 
doutorado, por atividades formativas diversas, de acordo com o projeto 
pedagógico do curso/programa da instituição de educação superior, 
respeitadas as normas e resoluções do CNE e da Capes. 

Fonte: Brasil (2015) 

 



84 
 

 
 

Conforme as informações do Quadro 8, as Diretrizes dão uma importância 

significativa a “o que deve saber os professores” e “como deve ser seu processo de 

formação”. Nesse sentido, compreendemos que a formação docente tem sido objeto 

de interesse do campo político, ora manifestado pelos agentes que militam no campo 

da educacional ou no campo científico, ora pelos outros que, representando projetos 

de governo, buscam interferir diretamente na maneira como a educação se organiza 

na sociedade. 

Nesse caminho, o Conselho Nacional da Educação (CNE), juntamente com o 

Ministério da Educação (MEC), as Conferências de educação, as associações, 

sindicatos, entre outras, representam espaços de disputas em que diferentes 

perspectivas ou pontos de vistas acerca do papel da educação, da Sociologia na 

escola, e de como deve ensinar os professores são discutidos na sociedade. Por 

conseguinte, o retorno da Sociologia ao ensino médio e o processo de formação dos 

professores pode ser considerado o resultado de um desses processos de disputa, 

uma vez que agentes do campo científico, e principalmente do campo político, 

expressavam diferentes opiniões sobre o papel dessa disciplina na sociedade 

brasileira. Desse modo, alguns defendiam que a Sociologia poderia contribuir na 

construção de uma cidadania mais participativa, e outros, opondo-se a essa 

possibilidade, defendiam a exclusão desses saberes nas escolas. Já em 2008, a visão 

de que a Sociologia contribuía para a formação dos estudantes prevaleceu no campo 

político, culminando na modificação da Lei de Diretrizes e Bases, que tornou o ensino 

da Sociologia e da filosofia como obrigatório. 

Em relação ao papel dos agentes do campo político na definição ou na 

recontextualização dos conhecimentos produzidos nos outros campos sociais, é 

importante ressaltar que sem a intervenção deles, a disciplina de Sociologia 

dificilmente retornaria às escolas pela simples interferência do campo científico. Este 

pode até construir uma proposta de ensino ou a inserção de uma disciplina como a 

Sociologia nas escolas, mas precisa necessariamente que aquele aprove ou autorize 

a inserção desses saberes, o que nos confirma as reflexões de Bourdieu (2011), ao 

considerar que cada campo é autônomo, manifestando diferentes ações sociais dos 

agentes. 

No caso da disciplina de Sociologia, os cursos de Ciências Sociais no Brasil 

ofertavam a licenciatura há décadas, porém, como a Sociologia não era obrigatória 
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nas escolas, os licenciados não tinham a perspectiva de um campo de atuação. Essa 

realidade mudou com a intervenção do campo político, que garantiu o retorno da 

Sociologia às escolas, dando início a um período de valorização das licenciaturas e 

de ampliação dos debates no campo científico e no educacional sobre o papel da 

Sociologia na educação básica. O mesmo processo ocorreu quando o Plano Nacional 

da Educação foi aprovado e a Política Nacional de Educação passou a ser executada 

tendo como uma das suas principais ações a criação do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

 

3.2.3 O que os professores dizem sobre a intervenção do campo político no 

ensino de Sociologia 

 

Na pesquisa, ao questionar os docentes das escolas públicas e particulares 

do município de Natal sobre a utilização dos documentos oficiais em suas práticas 

educativas, obtivemos diferentes respostas que nos revelam o quanto as realidades 

que se apresentam no cotidiano escolar e ao ensino de Sociologia podem estar 

dissociadas do que tem sido proposto nos projetos de ensino e nas orientações 

curriculares. Na verdade, é possível perceber a existência de uma significativa 

distância entre o que é proposto nas escolas e o que tem acontecido na prática. 

Para construir o debate sobre como os documentos oficiais do campo político 

têm repercutido nas escolas, organizamos o Quadro 9 que busca representar as 

questões feitas a cada docente entrevistado55, as respostas e os elementos que 

consideramos significativos. 

Quadro 9 – Os professores e os documentos oficiais 

Questões Falas dos entrevistados Elementos 
significativos 

Você consegue 
trabalhar os 
documentos oficiais 
no cotidiano das 
escolas? 

Não, estamos muito aquém do que nos é proposto 
de forma oficialmente, e daí vem uma série de 
problemas, o primeiro: já exposto anteriormente, é 
a questão do tempo, uma aula de Sociologia na 
semana; Segundo: o número excessivo de alunos 
e o tempo gasto com a demanda de elaboração e 
correção de trabalhos, provas; Terceiro: 
trabalhamos com modalidades de ensino 
diferentes; Quarto: o público idealizado da sala de 

Desafios quanto ao 
tempo das aulas, a 
quantidade de alunos, 
diferentes modalidades 
de ensino e base 
conceitual dos alunos. 

                                                             
55 Para preservar o anonimato dos entrevistados, substituímos seus nomes por nomes fictícios. Para 
isso registramos as falas dos docentes em toda a pesquisa com os nomes que adotados partir desse 
quadro de análise. Reforçamos que apesar de a pesquisa ter sido realizada em doze escolas no 
município de Natal/RN, os quadros de análise não registram as falas de todos os entrevistados porque 
alguns deles não fizeram comentários sobre todas as perguntas. 
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aula, que aquele que deveria ter uma base dos 
conceitos realmente básicos para o 7°, 8° ou 
9°ano, chegam sem esses conceitos, com isso, 
estamos muito aquém de seguir as diretrizes que 
nos são propostas  (Professor João) 

De que maneira os 
OCN- Orientações 
Curriculares 
Nacionais e os PCN 
– Parâmetros 
Curriculares 
Nacionais, e outros 
documentos oficiais, 
influenciam o ensino 
da Sociologia? 

Infelizmente, esses documentos não chegam para 
a maioria dos professores que tem uma carga de 
trabalho muito grande, porque quando eles 
chegam em casa vão corrigir provas e elaborar 
provas, não é como certo governador falou, que o 
professor tem folga demais, porque o professor 
está sempre trabalhando mesmo estando em 
casa. Esses documentos não chegam, vai da 
iniciativa de cada um buscar, no geral pouco 
influenciam esses documentos a prática dos 
professores. 
Alguns colegas que trabalham também em escolas 
particulares acabam tendo que ter esse 
conhecimento porque lá ele é exigido, outros que 
buscam para melhorar os seus horizontes. 
(Professor Terezinha) 

A não influencia dos 
documentos nas 
práticas educativas dos 
professores em função 
das condições de 
trabalho.  
Nas escolas privadas, 
são incentivados a 
trabalhar com as 
orientações em função 
da política de 
resultados. 

De que maneira os 
OCN- Orientações 
Curriculares 
Nacionais e os PCN 
– Parâmetros 
Curriculares 
Nacionais, e outros 
documentos oficiais, 
influenciam o ensino 
da Sociologia? 

São muito importantes as anotações e os PCNs, 
mas não só eles, mas não só eles existem também 
as orientações do Enem, são habilidades e 
competências que você deve desenvolver no aluno 
de ensino médio. Eu acredito muito que o 
professor deve fazer seu plano de ensino, sua 
proposta anual em cima daquilo que é sugerido 
pelos documentos de MEC, porque eles sugerem 
coisas muito legais em termos de trabalhar a 
consciência crítica do aluno, que temas podem ser 
trabalhados e de que forma podem ser aplicados, 
mas nada imposto, que ele seja algo que o 
professor construa junto com a sua prática 
pedagógica, porque cada turma, cada escola é 
uma realidade, algo que funcione em uma escola 
pode ser que não funcione na outra, então, é 
preciso ter criatividade pra poder readaptar todos 
esses processos metodológicos na prática do 
ensino (Professor Marcos). 

A matriz de referência 
do ENEM é 
considerada um 
documento de 
orientação do ensino da 
Sociologia. 
 
Reconhecimento da 
importância dos 
documentos de 
referência para a 
construção do 
planejamento das 
práticas educativas. 
 
Importância da 
autonomia do professor 
na elaboração dos 
planejamento e 
reconhecimento da 
particularidade de cada 
turma e escola. 
 

Ainda me referindo 
as OCNs e PCNs, 
você acha que na 
nossa prática 
cotidiana como 
professores de 
Sociologia nós 
deixamos esses 
documentos de 
lado? 

Acredito que deixamos sim, embora eu utilizo 
esses elementos que falei anteriormente do 
Tomazi, mas ademais disso particularmente não 
me prendo muito ao PCN, até porque cada escola 
vai demandar uma realidade e nem tudo é 
aplicável em todos os espaços, no espaço que 
estou atualmente o mais interessante de se aplicar 
é a tematização (Professor Pedro). 

Uso do livro didático 
como principal 
referência de ensino. 
 
Aulas orientadas por 
meio do debate de 
temas sociais. 

De que maneira os 
OCN- Orientações 
Curriculares 
Nacionais e os PCN 
– Parâmetros 
Curriculares 

Pensando no professor enquanto individuo, esses 
documentos podem influenciar se o professor tiver 
acesso a eles. Dos que conheço os professores 
não tem acesso, nesse caso acho que porque não 
querem ter acesso a esses documentos. 

Os professores não 
trabalham com os 
documentos porque 
não tem acesso. 
(REVER) 
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Nacionais, e outros 
documentos oficiais, 
influenciam o ensino 
da Sociologia? 

Qual a proposta que o governo lança para que a 
Sociologia seja ensinada desse jeito? Então, os 
professores vão levando muito mais no peito, há 
braçadas pessoais, do que na própria estrutura 
que o governo minimamente oferece para o ensino 
da Sociologia. 
Eu procuro usar, partindo da experiência 
especificamente da experiência que tive com as 
turmas do pré que irão fazer o Enem, quando lanço 
no quadro que vamos tratar de movimentos sociais 
e antes de falar de teoria dos movimentos sociais, 
eu dizer como o Enem ou documentos gostariam 
que os alunos entendessem movimentos sociais, 
os alunos desconhecem isso, não sabem da 
existência da matriz curricular e a influência do 
Enem. A escola deveria trabalhar em cima da 
matriz e não do que os professores dizem, por isso, 
que imagino que o professor não tem acesso 
(Professor José). 

O trabalho docente 
acontece de maneira 
mais espontânea do 
que orientado pelos 
documentos oficiais. 
 
O documento que tem 
referenciado a prática 
de alguns professores é 
a matriz curricular no 
ENEM. 
 
Alguns professores ao 
ensinar os 
conhecimentos 
sociológicos, os 
relacionam com o que é 
proposto na matriz 
curricular do ENEM. 

Uma pergunta 
dentro desse 
momento, você 
como professor tem 
tido essa 
experiência real e 
não somente dos 
estágios, acredita 
que as OCNs e 
PCNs são 
documentos que 
conseguem chegar 
ao cotidiano do 
ensino? 

É importante essa pergunta porque eu costumo 
comparar os documentos, os OCNs e PCNs como 
um livro didático, se a gente seguir eles na 
linearidade, vai ter um processo que irão deixar 
lacunas, os documentos inicialmente são utilizados 
e depois em alguns momentos, mas eles sempre 
deixam lacunas.  O que faz o direcionamento me 
referindo dentro do setor privado são as demandas 
do mercado, nós recebemos um mapeamento dos 
assuntos que possuem mais incidências na prova 
de humanas e dentro desse âmbito a gente vai 
fazendo os devidos apontamentos. Os OCNs e 
PCNs eles não dão conta dessa demanda e fica, 
coisas que não se aplicam de forma concreta na 
realidade do cotidiano do professor. Eu percebo 
que muitos colegas assim como eu passaram a 
utilizar os PCNs e OCNs apenas no começo da 
prática docente. A posteriori não tiveram o mesmo 
engajamento, perceberam que a situação 
problema, a realidade, as condições concretas de 
trabalho não permitiam essa aplicação direta 
(Professor Júlio). 

Os documentos oficias 
não contemplam todo o 
processo de ensino e 
de aprendizagem, por 
isso, tem sua proposta 
secundarizada. 
 
O ensino de Sociologia 
passa a ser orientado 
pela matriz de 
referência do ENEM. 
 
A escolha dos 
conteúdos a serem 
ensinados é orientada 
por um diagnóstico ou 
mapeamento de quais 
assuntos mais são 
cobrados nas questões 
do ENEM. 
 
Os documentos oficiais 
são considerados 
referencias para as 
práticas educativas 
somente no início da 
trajetória profissional. 
Depois, a realidade da 
escola e as demandas 
passam a influenciar o 
ensino da Sociologia. 

Fonte: Autoria própria 

 

Conforme verificamos nas falas dos entrevistados, realidades distintas 

interferem nas escolas, redefinindo a maneira como a Sociologia é ensinada a partir 

de diversas demandas. Nas entrevistas, ao perguntar se os professores trabalham os 

documentos oficiais nas escolas, obtivemos a informação do professor João de que 
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isso não é possível em função dos desafios postos ao docente de Sociologia quanto 

ao “tempo reduzido” de aula (cinquenta minutos), da quantidade de turmas que 

precisa ensinar para completar a carga horária semanal de vinte aulas, da quantidade 

de alunos por sala, da necessidade de atender a diferentes modalidades de ensino e 

do “baixo nível dos conhecimentos dos alunos”, no que se refere à “base conceitual”, 

o que entendemos ser de capital cultural. 

O mesmo pode ser percebido na fala da professora Terezinha, quando 

afirma que “esses documentos não chegam para a maioria dos professores”. Além 

disso, destaca que as condições de trabalho surgem como fatores que impedem o 

planejamento das aulas com base nos documentos. Para a entrevistada, os 

documentos pouco influenciam a prática dos professores, por estes não terem 

condições de conciliar estudos com o excesso de trabalho nas escolas públicas. 

Em contraposição, nas escolas particulares, os professores parecem ser 

obrigados a trabalhar tomando como referência os mesmos documentos. Isso nos faz 

compreender que as relações de trabalho operam como determinantes nas práticas 

pedagógicas, pois mesmo sem condições para conciliar o estudo teórico com o 

trabalho cotidiano das aulas, o docente precisa enfrentar esses desafios para 

permanecer no posto de trabalho. 

Ainda em relação à necessidade de tomar como referência os documentos 

oficiais no planejamento das aulas nas escolas, o professor Marcos reconhece a 

importância dos documentos, mas reforça que o docente precisa ter autonomia para 

planejar tomando como referência não apenas o que está proposto pelo campo 

político (no caso as OCNs e os PCNs) mas principalmente considerando as 

particularidades de cada realidade, turma e escola. 

Nesse sentido, o professor Pedro reforça sua condição de autonomia 

quando relata que sua prática pedagógica não é orientada pelos documentos, mas 

sim pelo livro didático e por estratégias de ensino como a tematização dos 

conhecimentos sociológicos. 

O mesmo ocorre com a fala do professor José. Quando afirma que os 

professores não trabalham tomando os documentos como referência pelo fato de não 

terem acesso a eles. Segundo o docente, o não acesso pode ser intencional, haja 

vista que muitos professores não buscam as referências para planejar suas práticas, 

o que pode repercutir na construção de práticas educativas de caráter mais 
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espontâneo, em função das demandas locais, dos desafios, da realidade dos alunos, 

da visão de mundo dos professores etc. 

Já o professor Júlio justifica que as orientações dos documentos não 

contemplam as demandas de todo o processo de ensino e de aprendizagem, por isso, 

esses referenciais devem ser colocados em segundo plano. Para o docente, os 

documentos oficiais foram tomados como referencial para o trabalho de ensino 

somente no início da sua trajetória profissional. Depois, a realidade da escola e as 

demandas passaram a influenciar o ensino da Sociologia mais do que estava proposto 

na legislação. 

Uma informação que consideramos ser importante nas entrevistas e que nos 

ajudou a identificar o surgimento de outro documento que, em determinadas 

situações, parece assumir o protagonismo na orientação do ensino da Sociologia nas 

escolas foi a influência da matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). Segundo as falas dos professores Marcos, José e Júlio, a matriz de 

referência do ENEM é considerada um importante documento de orientação do ensino 

da Sociologia, fazendo com que os conteúdos a ser ensinados na disciplina sejam 

definidos e orientados pela matriz e por um diagnóstico ou um mapeamento realizado 

sobre quais assuntos são considerados os mais avaliados nas questões do ENEM. 

Essas questões nos ajudam a compreender que a contribuição dos 

documentos oficiais (OCNs e PCNs), como elementos de orientação do conhecimento 

científico para as escolas no campo educacional (conforme discutimos anteriormente), 

é reduzida significativamente quando analisamos as condições reais em que os 

docentes se encontram ao materializarem suas práticas educativas, tendo suas ações 

motivadas por seus processos formativos ou pelas diferentes dinâmicas ou demandas 

das escolas. Isso nos revela que o subcampo das escolas, ao manifestar suas próprias 

demandas e dinâmicas de funcionamento, coloca em segundo plano as orientações 

do campo político, contrariando o que propõe o Estado na condição de instituição 

executora da política nacional de educação. 
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3.2.4 O Programa Nacional do Livro Didático e a recontextualização do ensino 

 

Na análise sobre as repercussões dos documentos oficias nas propostas de 

ensino, a partir das falas de alguns professores, o livro didático56 representa o principal 

guia para a construção das práticas educativas. Em função dessa constatação, 

consideramos importante refletir sobre o papel desse material pedagógico nas 

escolas. 

Os livros didáticos em muito podem representar o principal material de ensino 

nas escolas de educação básica, especialmente se levarmos em consideração a 

realidade de boa parte das escolas públicas brasileiras que sofrem com a escassez 

de recursos econômicos e humanos. Os livros também representam o currículo 

escolar, não definido pelos professores, mas pelo campo político de 

recontextualização para o subcampo das escolas (no campo educacional) em que o 

ensino de Sociologia é materializado, ou os conhecimentos sociológicos são 

apresentados aos alunos. Nesse sentido, segundo Sacristán (2000) 

 
As condições atuais da realidade impõem aos professores acudir pré-
elaborações do currículo para seu ensino, que se podem achar na tradição 
profissional acumulada e nos agentes externos que lhes oferecem o currículo 
elaborado. A debilidade da profissionalização dos professores e as condições 
nas quais desenvolvem o seu trabalho fazem com que os meios elaboradores 
do currículo sejam como dispositivos intermediários, essenciais e 
indispensáveis no atual sistema escolar. Essa é a função capital que os meios 
didáticos cumprem, mas sobretudo os guias didáticos e os livros–texto, que 
são autênticos responsáveis da aproximação das prescrições curriculares 
aos professores (SACRISTÁN, 2000, p. 149). 

 

Nesse cenário, o livro didático parece assumir uma centralidade no processo 

de ensino e de aprendizagem conforme os estudos de Apple (1995), Freitag, Costa e 

Motta (1989) e Meucci (2011). Os autores destacam o papel do livro didático na 

educação básica como expressão de poder, como possibilidade de democratizar o 

conhecimento, e como fonte de reflexão crítica sobre a educação brasileira57. 

Para Apple (1995), os livros representam a expressão de um currículo que é 

escolhido para cada série escolar, “estabelecendo parte significativa das condições 

                                                             
56 O debate sobre o livro didático não estava previsto em nossa pesquisa. Entretanto ele surgiu como 
uma demanda do campo, uma vez que os professores entrevistados ao citarem os desafios da prática 
docente, fizeram referência ao papel do livro no ensino e os desafios de utiliza-los em sala de aula. 
57 O currículo não é definido nos cursos de estudo ou por programas sugeridos, mas por um artefato 
em particular, o texto padronizado e especifico para uma determinada serie escolar [...] (APPLE, 1995, 
p. 85). 
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materiais para o ensino e a aprendizagem, mas principalmente, definindo qual é a 

cultura legítima a ser transmitida em determinada sociedade” (APPLE, 1995, p. 82). 

Essa condição de imposição cultural se dá porque os livros didáticos não são vistos 

apenas como meros instrumentos que auxiliam o trabalho na sala de aula mas ainda 

como a autoridade, a última instância ou o padrão de excelência a ser adotado na aula 

(FREITAG; COSTA; MOTTA, 1989, p. 124). 

Para Meucci (2011) os livros didáticos, além de representar um importante 

instrumento que orienta o processo de ensino e de aprendizagem, nos permitem 

compreender dinâmicas não reveladas em um primeiro olhar. Para a autora, os livros 

didáticos 

 
[...] são fontes de análise que permitem reconhecer condições de circulação 
ampliada de um determinado campo de conhecimento, os agentes 
protagonistas desta tarefa e principalmente a natureza dos processos de 
seleção e “canonização” de certos conteúdos, autores, temas, teorias e 
abordagens. Nesse sentido, ao contrário do que comumente se pensa, a 
função escolar do livro didático faz dele um bem cultural bastante complexo, 
um “lugar” privilegiado para compreender mecanismos e estratégias de 
produção e circulação do conhecimento na sociedade (MEUCCI, 2013, p. 6). 

 

Em conformidade com os autores, entendemos que o livro didático precisa ser 

pensado a partir de um enfoque político e educacional: político, porque os processos 

de produção (seleção e orientação dos conhecimentos) e de escolha se dão ou 

orientados pelos documentos oficiais ou por influência do campo político de 

recontextualização; educacional, porque é nas escolas que os livros expressam as 

orientações do currículo, mas também é resignificado pelos agentes que fazem a 

educação – são os professores e as professoras que escolhem ou selecionam os 

conteúdos, os métodos por meio de suas concepções de ensino, podendo contribuir 

de maneira significativa para a melhoria da qualidade da educação. 

Nessa perspectiva, o livro didático pode ser visto como o ponto de encontro 

entre pelo menos dois processos: o de recontextualização, que define o que deve ser 

ensinado nas escolas; e a maneira como o ensino de Sociologia acontece, mediado 

ou não pelo material didático. No que se refere ao primeiro processo, a escolha dos 

livros didáticos de Sociologia para o ensino médio representa uma ação de 

intervenção do campo político para o subcampo das escolas, uma vez que o Programa 
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Nacional do Livro Didático58 (PNLD) é um programa do Ministério da Educação 

(MEC)59 que garante o acesso do livro aos estudantes das escolas públicas no Brasil, 

sendo diretamente orientado pelos documentos oficias estudados anteriormente. A 

execução do PNLD ensino médio segue os passos apresentados no Quadro 10, a 

seguir. 

 

Quadro 10 – Processo de escolha dos livros didáticos 

Passos Ação Responsável 

1° 

Adesão - As escolas federais e os sistemas de ensino estaduais, 
municipais e do Distrito Federal que desejem participar dos programas 
de material didático deverão manifestar este interesse mediante adesão 
formal, observados os prazos, normas, obrigações e procedimentos 
estabelecidos pelo Ministério da Educação. O termo de adesão deve ser 
encaminhado uma única vez. Os beneficiários que não desejarem mais 
receber os livros didáticos precisam solicitar a suspensão das remessas 
de material ou a sua exclusão do(s) programa(s). A adesão deve ser 
atualizada sempre até o final do mês de maio do ano anterior àquele em 
que a entidade deseja ser atendida. 

ESCOLAS 

2° 
Editais - Os editais que estabelecem as regras para a inscrição do livro 
didático são publicados no Diário Oficial da União e disponibilizados no 
portal do FNDE na internet. 

MEC 

3° 
Inscrição das editoras – Os editais determinam o prazo e os 
regulamentos para a habilitação e a inscrição das obras pelas 
empresas detentoras de direitos autorais. 

EDITORAS 

4° 

Triagem/Avaliação - Para constatar se as obras inscritas se enquadram 
nas exigências técnicas e físicas do edital, é realizada uma triagem pelo 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). Os 
livros selecionados são encaminhados à Secretaria de Educação Básica 
(SEB/MEC), responsável pela avaliação pedagógica. A SEB escolhe os 
especialistas para analisar as obras, conforme critérios divulgados no 
edital. Esses especialistas elaboram as resenhas dos livros aprovados, 
que passam a compor o guia de livros didáticos. 

MEC 

5° 

Guia do livro – O FNDE disponibiliza o guia de livros didáticos em seu 
portal na internet e envia o mesmo material impresso às escolas 
cadastradas no censo escolar. O guia orientará a escolha dos livros a 
serem adotados pelas escolas. 

MEC 

6° e 7° 

Escolha – Os livros didáticos passam por um processo democrático de 
escolha, com base no guia de livros didáticos. Diretores e professores 
analisam e escolhem as obras que serão utilizadas pelos alunos em sua 
escola. 
Pedido – A formalização da escolha dos livros didáticos é feita via 
internet. De posse de senha previamente enviada pelo FNDE às escolas, 
professores fazem a escolha on-line, em aplicativo específico para este 
fim, disponível na página do FNDE. 

ESCOLAS 

8° 
Aquisição – Após a compilação dos dados referentes aos pedidos 
realizados pela internet, o FNDE inicia o processo de negociação com as 

MEC 

                                                             
58 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo subsidiar o trabalho 
pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da 
educação básica. O programa é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o MEC 
adquire e distribui livros para todos os alunos de um segmento, que pode ser: anos iniciais do ensino 
fundamental, anos finais do ensino fundamental ou ensino médio. À exceção dos livros consumíveis, 
os livros distribuídos deverão ser conservados e devolvidos para utilização por outros alunos por um 
período de três anos. 
59 Mesma instituição que o Conselho Nacional da Educação (CNE) é vinculado. 
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editoras. A aquisição é realizada por inexigibilidade de licitação, prevista 
na Lei 8.666/93, tendo em vista que as escolhas dos livros são efetivadas 
pelas escolas e que são editoras específicas que detêm o direito de 
produção de cada livro. 

9° 

Produção – Concluída a negociação, o FNDE firma o contrato e informa 
as quantidades de livros a serem produzidos e as localidades de entrega 
para as editoras. Assim, inicia-se o processo de produção, que tem 
supervisão dos técnicos do FNDE. 

EDITORAS 

10° 

Análise de qualidade física – O Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) acompanha também o processo de produção, sendo responsável 
pela coleta de amostras e pela análise das características físicas dos 
livros, de acordo com especificações da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), normas ISO e manuais de procedimentos de 
ensaio pré-elaborados. 

MEC E 
ORGÃOS 
GOVERNAMEN
TAIS 

11° 

Distribuição – A distribuição dos livros é feita por meio de um contrato 
entre o FNDE e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), 
que leva os livros diretamente da editora para as escolas. Essa etapa do 
PNLD conta com o acompanhamento de técnicos do FNDE e das 
secretarias estaduais de educação. 

MEC E 
ORGÃOS 
GOVERNAMEN
TAIS 

12° 

Recebimento – Os livros chegam às escolas entre outubro do ano 
anterior ao atendimento e o início do ano letivo. Nas zonas rurais, as 
obras são entregues nas sedes das prefeituras ou das secretarias 
municipais de educação, que devem efetivar a entrega dos livros. 

ESCOLAS 

Fonte: Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-
funcionamento>. Acesso em: 5 jan. 2017. 

 

A triagem/avaliação dos livros no MEC é realizada por um grupo de agentes 

advindo do campo educacional que atuam na formação de professores e nas  

escolas60 que, a partir de critérios estabelecidos pelo campo, elegeram, no ano de 

2014, seis livros de Sociologia que se alinham à perspectiva científica e política do 

projeto de educação vigente no país. 

Ao trabalhar na função de avaliadores nomeados pelo Ministério da Educação 

(Governo Federal), os professores e intelectuais exercem, de certa maneira, uma ação 

que os torna agentes do campo político de recontextualização. Isso se dá devido ao 

MEC representar uma instância de decisão do poder executivo que orienta as práticas 

pedagógicas em todo o país por meio dos critérios estabelecidos para a escolha dos 

livros didáticos e da distribuição nas escolas públicas. É importante destacar que 

alguns desses agentes atuam em espaços que discutem o retorno do ensino da 

Sociologia na educação básica como o ENESEB e a ABECS, o que revela o 

envolvimento intelectual, a atualização do debate sobre ensino e o comprometimento 

de uma parcela do grupo de avaliadores com o retorno da Sociologia nas escolas. 

                                                             
60 O critério principal para a escolha dos avaliadores foi a relação de cada um de seus membros com o 
ensino de sociologia na escola básica. Dessa forma, a equipe foi formada por professores do ensino 
superior, em sua maioria atuando com a metodologia e a prática de ensino e por professores de 
sociologia que atuam na escola básica. Outro critério importante para a escolha foi a regionalidade [...] 
(BRASIL, 2014, p. 8). 
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Para a escolha dos livros, vários critérios são adotados pelos agentes e pelas 

regras do próprio campo, como, por exemplo, os elementos teóricos do campo 

científico, as orientações ou as diretrizes propostas no campo político (no caso no que 

tem sido analisado neste estudo) ou as realidades das escolas (conforme o proposto 

no campo educacional). 

No Quadro 11, elaborado conforme as informações disponibilizadas no Guia 

do PNLD (2015), identificamos os critérios de escolha dos livros didáticos, bem como 

descrevemos as motivações de cada um, que leva em consideração elementos que 

dizem respeito a diferentes campos sociais. 

 

Quadro 11 – Critérios de escolha dos livros didáticos 

Critérios Descrição 

1.Critérios de 
legislação 

As perguntas deste item auxiliaram o avaliador a verificar se o livro respeita a 
legislação vigente (a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as Diretrizes Nacionais). 

2.Critérios 
teóricos 
conceituais 

Neste item, questões relativas à qualidade das referências teórico-conceituais 
foram elaboradas para auxiliar o avaliador a analisar se, no conjunto, a obra em 
julgamento zela pelo rigor na apresentação de conceitos e paradigmas teóricos do 
campo das Ciências Sociais, tanto em seu período clássico como em suas 
contribuições mais recentes. 

3. Critérios 
didático-
pedagógicos 

Conteúdo: as questões deste item referiram-se à avaliação da linguagem, dos 
argumentos e das estratégias usadas pela autoria no texto de base do livro para 
realizar a mediação entre o conhecimento científico e o saber escolar. 

4. Critérios 
didático-
pedagógicos 

Atividades e exercícios: neste item em particular, foram formuladas indagações 
para ajudar o avaliador a julgar se as atividades de aprendizagem propostas 
mobilizam diferentes capacidades, se são coerentes com a abordagem e o 
conteúdo proposto no livro, e se, de fato, auxiliam na consecução dos objetivos da 
aprendizagem. 

5. Critérios de 
avaliação de 
imagens (fotos, 
ilustrações, 
gráficos, 
tabelas e 
mapas) 

Perguntas neste item ajudaram o avaliador a ponderar se as imagens presentes 
na obra avaliada atendem desde os critérios relativos à clareza de impressão e à 
imediata identificação de créditos e fontes, até critérios avaliadores da capacidade 
de fato de as imagens auxiliarem na aprendizagem, despertando a reflexão e não 
vinculando estereótipos de qualquer natureza, conteúdo religioso ou marca 
comercial. 

6. Critérios de 
editoração e 
aspectos 
visuais 

As perguntas formuladas se referiram à avaliação dos cuidados relativos à revisão 
ortográfica e à coerência e precisão das informações sobre referências de livros, 
sites e documentos. Algumas indagações deste item abordaram o projeto gráfico, 
que deve favorecer a aprendizagem do aluno e facilitar o manuseio do livro. 

7. Manual do 
professor 

Neste item foram realizadas perguntas cujas respostas ajudaram o avaliador a 
julgar se o Manual do Professor realmente cumpre o objetivo de orientá-lo acerca 
dos pressupostos que fundamentaram a elaboração do livro e das possibilidades 
de seu uso, com sugestões adicionais que qualificam a aula, respeitando a 
autonomia docente. 

Fonte: Guia de Livros didáticos 2015: PNLD: Sociologia: Ensino Médio (BRASIL, 2014, p. 10) 

 

Partindo do pressuposto que os agentes, ao ser selecionados pelo MEC para 

participar da triagem/avaliação dos livros didáticos, adotaram os parâmetros da 

instituição para orientar suas análises, podemos dizer que a ação de escolha dos 
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agentes foi, de certa forma, motivada por questões relativas às normas legislativas 

nos “critérios de legislação” (definidas pelo próprio campo político), ao campo 

científico por meio dos “critérios teóricos conceituais” e ao campo educacional (nas 

escolas e na formação de professores), no que se refere aos “critérios didático-

pedagógicos”. 

A escolha do livro didático ou a definição do que deve ser ensinado nas 

escolas pode ser considerada a expressão de um processo que envolve elementos 

científicos, educacionais e políticos e que nos remete às características de diferentes 

campos sociais que se expressam nas orientações institucionais do MEC (campo 

político) e nas ações dos agentes (participantes dos outros campos sociais). 

O livro didático nas escolas é a principal fonte do conhecimento científico 

sistematizado (SAVIANI, 2000)61 que garante aos alunos a construção de saberes 

distintos dos construídos em suas experiências práticas. Logo, os livros escolhidos 

pelos agentes avaliadores do MEC podem ser considerados uma das principais ações 

de materialização do conhecimento sociológico na sociedade brasileira, mais 

precisamente no campo das juventudes. 

Para isso, o grupo destacou as propostas de cada material para o PNLD 2015 

considerando aspectos identificados nas OCNs no que se refere ao ensino mediado 

por temas, teorias e conceitos, entre outros, conforme exposto no Quadro 12. 

Quadro 12 – Propostas dos livros de Sociologia 

Livro adotado Proposta 

SOCIOLOGIA 
PARA O ENSINO 
MÉDIO 

Este livro é estruturado de modo a contemplar as diferentes áreas que compõem 
as Ciências Sociais. Destaca-se pela quantidade e qualidade das imagens e pelo 
projeto editorial, favorecendo a abordagem de temas, teorias e conceitos que se 
apresentam de forma integrada entre os capítulos de cada unidade. A linguagem 
adequada, aliada ao uso de excertos de textos clássicos e de fontes diversas, 
faz com que a mediação didática se realize de maneira exitosa, aproximando o 
livro do mundo social do aluno, por meio de uma compreensão mais sistemática 
da realidade (BRASIL, 2014, p. 18). 

TEMPOS 
MODERNOS, 
TEMPOS DE 
SOCIOLOGIA 

A obra apresenta os conteúdos das Ciências Sociais organizados em torno de 
uma proposta pedagógica que articula todos os capítulos e seções. Os textos 
convidam os estudantes a ‘desconfiar das certezas’ e do ‘senso comum’. Para 
mobilizar o leitor, as autoras exploram as cenas do filme “Tempos Modernos” de 
Charles Chaplin como fios condutores dos problemas estudados pela 
Antropologia, Ciência Política e, sobretudo, pela Sociologia. Destaca-se a 
qualidade da problematização inicial de cada capítulo, que começa com cenas 
do filme Tempos Modernos e encadeia o diálogo entre autores e abordagens 
teóricas clássicas e contemporâneas. Os autores das ciências sociais brasileiras 
são, de fato, inseridos e mobilizados nas reflexões sobre as temáticas e 

                                                             
61 A escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber 
sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular. Em suma, a escola 
tem a ver com o problema da ciência. Com efeito, ciência é exatamente o saber metódico, sistematizado 
(SAVIANI, 2000, p. 19). 
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categorias da modernidade, socialização, cultura, diversidade, desigualdade, 
raça/etnia, classes sociais, estado, política, entre outras (BRASIL, 2014, p. 23). 

SOCIOLOGIA 

O Livro está organizado em torno de temas centrais para a sociedade 
contemporânea. Essa opção permitiu a criação de uma estrutura de articulação 
entre conceitos, teorias e temas. Os capítulos que tratam da Família, Religião, 
Educação, Juventude e Meio Ambiente conferem uma originalidade nesse 
gênero de livros, constituindo-se em importante contribuição no conjunto da 
produção de livros didáticos de Sociologia (BRASIL, 2014, p. 28). 

SOCIOLOGIA 
EM MOVIMENTO 

A obra destaca-se pela variedade de sugestões didáticas, articulação entre 
teorias e abordagens das Ciências Sociais, Antropologia, Ciência Política e 
Sociologia e introdução de estudos fora do eixo ocidental, com pensadores 
indianos, sul-coreanos, angolanos e paquistaneses. Além disso, temas da 
sexualidade, gênero, cidades e meio ambiente estão bem desenvolvidos. A 
categoria juventude aparece em vários capítulos, compondo com dados 
atualizados da situação dessa geração em cada tema trabalhado, como 
trabalho, família, movimentos sociais, estratificação e desigualdades sociais e 
cidades. Os temas são articulados tendo como pressuposto que o conhecimento 
é uma construção, o estudante é sujeito do conhecimento e o docente é o 
mediador. Isso aparece nas propostas de atividades que requerem uma 
mobilização do docente e do estudante desde o começo da discussão em cada 
capítulo. Há em todos os capítulos uma cronologia, um glossário, um saiba mais, 
quem escreveu sobre isso, considerações sociológicas, instrumento jurídico, 
indicações de filmes, livros; nas atividades, indicam-se reflexão e revisão, 
questões para debate, questões para pesquisa, exames de seleção e a seção 
MovimenAção (BRASIL, 2014, p. 34). 

SOCIOLOGIA 
HOJE 

O ponto forte deste livro é a sua proposta de abordagem fundamentada na 
divisão das três áreas das Ciências Sociais – Antropologia, Sociologia e Ciência 
Política, cada qual trabalhada em unidades específicas e independentes. Essa 
característica faz com que os principais temas das ciências sociais recebam 
tratamento detalhado, favorecendo uma compreensão mais sistematizada sobre 
eles. Destaca-se pela linguagem apropriada e pelo projeto visual organizado em 
torno do grafite, tornando o livro interessante e aproximando-o do universo 
simbólico do aluno. O uso adequado e a qualidade das imagens, assim como as 
diversas seções e recursos didáticos apresentados, favorecem o diálogo do 
aluno com o conhecimento sociológico, instigando-o a refletir sobre os 
conteúdos trabalhados em cada capítulo (BRASIL, 2014, p. 40). 

SOCIOLOGIA 
PARA JOVENS 
DO SÉCULO XXI 

O livro apresenta uma perspectiva dialógica por meio de linguagem jovial, 
buscando uma aproximação permanente com o estudante do ensino médio. 
Essa característica é notada nos títulos dos capítulos que remetem a questões 
do cotidiano, estimulando a curiosidade e o interesse do aluno. Destaca-se pela 
forma bem articulada com que trata o debate atual do campo das Ciências 
Sociais e das contribuições dos estudos e pesquisas sociológicas produzidas 
dentro e fora do Brasil. Traz temas relevantes da Sociologia com unidade e 
coerência em relação à abordagem didática, demonstrando a interligação 
permanente entre temas, teorias e conceitos. Boxes, quadros e exemplos 
históricos e atuais, assim como charges, letras de músicas e sugestões de filmes 
destacam conceitos e textos elucidativos, sempre valorizando situações 
familiares dos alunos na apresentação de análises sociológicas (BRASIL, 2014, 
p. 45). 

Fonte: Guia de Livros didáticos 2015: PNLD: Sociologia: Ensino Médio (BRASIL, 2014) 

 

Depois de analisados e escolhidos os livros didáticos de Sociologia, os 

materiais são indicados para os professores das escolas (públicas) do país por meio 

do Guia, que deve eleger qual material será adotado pela escola e servirá como 

ferramenta de ensino nos três anos seguintes. 
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Assumindo um importante papel no processo de ensino e de aprendizagem e 

representando parcialmente as condições materiais para que o ensino da Sociologia 

aconteça nas escolas, os livros didáticos de Sociologia também surgem como 

elementos a ser discutidos em nossa pesquisa, principalmente no que se refere ao 

seu papel na sala de aula. Para isso, mapeamos algumas falas dos professores 

entrevistados que fizeram menção ao uso do livro didático, o que está disposto no 

Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Os professores e os livros didáticos 

Questões Falas dos entrevistados Elementos significativos 

Qual é o papel 
do livro didático 
no ensino da 
Sociologia? 

O livro é o principal material de trabalho do 
professor de Sociologia.  Quando comecei a dar 
aula, não sabia o que trabalhar em sala. Foi o 
livro que orientou o meu trabalho nos primeiros 
anos. Hoje trabalho os capítulos do livro nos 
bimestres de acordo com o meu planejamento. 
Isso porque na escola pública, não somos 
cobrados a trabalhar os conteúdos de capa a 
capa (Professor Marcos). 

O livro didático como material 
de formação docente e 
principal orientador do ensino 
de Sociologia. 

O livro substitui os PCNs e as OCNs. Não me 
preocupo com os PCNs ou as OCNs. Acho que 
os livros foram organizados de acordo com os 
documentos, por isso, não acho interessante 
perder tempo estudando os documentos. 
Trabalho apenas com o livro em sala de aula. Já 
gasto muito tempo com as aulas (professora 
Terezinha). 

O livro didático como 
elemento que substitui as 
orientações, parâmetros ou 
diretrizes na área da 
educação. 

O livro 
influencia sua 
maneira de 
ensinar? 

Muitas vezes, nós nos enganamos ao pensar que 
temos a liberdade de escolher que os assuntos 
do livro que irão ser aplicados e abordados em 
sala, mas eu, por exemplo, em certas ocasiões 
não tive a liberdade escolher o livro que iria 
trabalhar, principalmente na rede privada. 
Eu nunca trabalhei na rede privada com os livros 
que eu gostaria de trabalhar, porque havia outros 
interesses antes disso, na maioria das vezes até 
financeiros.  
Na escola pública tenho a possibilidade de 
escolher o livro, mas eu tenho também que ter 
uma visão crítica sobre a seleção desse livro, se 
ele é elaborado de forma uniforme, para atender 
um público que é diversificado não somente pela 
regionalização, mas também pelas diferentes 
oportunidades que o aluno teve, cada espaço de 
interesse, de vivência que cada aluno tem 
(Professor João). 

A não autonomia do professor 
nas escolas particulares no 
que se refere a escolha do 
material didático, em 
contraposição a autonomia 
nas escolas públicas. 

A escola (...) tem uma relação de hierarquia 
pesada. Devemos seguir a imposição ao livro 
didático, que é um livro do sistema Ari de Sá. E 
isso tem certa implicação que é fazer com que a 
Sociologia se torne uma disciplina apenas 
direcionada para o ENEN. Direcionar todo o 

A imposição do livro didático 
nas escolas particulares e a 
mobilização dos 
conhecimentos sociológicos 
para garantir os resultados da 
escola no ranking do ENEM. 
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conteúdo para soluções de questões (Professor 
Manuel). 

Não tenho usado o livro porque só tenho uma 
aula por semana em cada turma. Não dá tempo 
de trabalhar os capítulos do livro. Prefiro debater 
em sala temas do cotidiano dos alunos 
(Professor Júlio). 

A não utilização do livro 
didático em função da carga 
horária de aula. 

Fonte: Autoria própria 

 

3.2.4.1 O que dizem os professores sobre o livro didático e o ensino de Sociologia nas 

escolas  

 

Quando perguntamos sobre qual seria o papel do livro didático no ensino da 

Sociologia, o professor Marcos e a professora Terezinha consideraram que o livro 

é a principal ferramenta de trabalho do professor. Segundo o professor Marcos, ao 

dar início ao seu trabalho nas escolas, não tinha conhecimentos sobre o que e como 

ensinar, e encontrou no livro sua principal fonte de orientação62. Para ele, somente 

depois de muitos anos de experiência, o livro deixou de ser o principal material 

orientador do planejamento das aulas. 

De acordo com a fala da professora Terezinha, o livro didático substitui os 

PCNs e as OCNs, pelo fato de ter sido orientado por esses documentos. Para ela, a 

utilização do livro em sala de aula, de certa maneira, garante que o ensino de 

Sociologia esteja de acordo com o proposto nos documentos oficiais. Essa informação 

nos revela a importante função que o material pedagógico tem assumido no ensino 

de Sociologia, na medida em que ele concentra tanto os conhecimentos científicos 

quanto as propostas de abordagens identificadas nos documentos oficiais. 

Ao perguntar se o livro influencia a maneira de ensinar, o professor João 

aponta para questões relativas à não autonomia do trabalho docente nas escolas 

particulares, fazendo referência à falta de liberdade de escolha dos assuntos que 

podem ser ensinados em sala de aula, e até mesmo a sua não participação na escolha 

do livro didático. Descrevendo outra realidade, o entrevistado destaca que, na escola 

pública, o docente tem mais autonomia quando escolhe o livro didático de maneira 

crítica, atentando para critérios que resultem em mais inclusão dos alunos no 

processo de ensino e de aprendizagem. 

                                                             
62 A afirmação de que não tinha conhecimentos sobre o que e como ensinar, nos remete a 
problematização de como a formação docente tem sido realizada no próximo campo social a ser 
analisado. 
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Respondendo ao mesmo questionamento, o professor Manuel, que trabalha 

em escolas particulares (como o anterior), reforça a existência de limites de autonomia 

do trabalho docente no que se refere à utilização do livro didático. Segundo o docente, 

existe uma imposição de um livro específico por parte da escola, cujos conteúdos são 

mobilizados principalmente para a construção de conhecimentos por parte dos alunos 

com vistas à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Para ele, isso 

faz com que a Sociologia se torne uma disciplina voltada exclusivamente para 

soluções de questões do exame e não para a formação política e crítica. 

Na sequência, o professor Júlio revela que nem todos os professores utilizam 

o livro didático na sala de aula. Para ele, a não utilização é motivada pelo fator tempo, 

uma vez que o docente só tem uma aula por semana em cada turma, e que o tempo 

de cinquenta minutos não possibilita o ensino dos conteúdos dos capítulos do material 

didático. Em substituição ao livro, o docente afirma que suas práticas educativas 

acontecem em torno de debates sobre temas do cotidiano. É importante destacar que 

esse entrevistado trabalha em escola pública. 

Analisando as falas dos entrevistados e seus contextos de atuação (escolas 

públicas e particulares), com base no que consideramos ser os “elementos 

significativos”, compreendemos que o livro didático de Sociologia ao mesmo tempo 

que é utilizado como material em que os conhecimentos científicos são apresentados 

aos alunos em sala de aula, contribui diretamente na orientação de como os 

conteúdos podem ser ensinados, na identificação das estratégias de ensino mais 

adequadas para determinado nível de aprendizagem etc. 

Outro aspecto importante identificado é o referente ao uso do livro no contexto 

das relações de trabalho dos professores e professoras. Isso porque as características 

de cada escola onde atuam (sendo públicas ou privadas) podem influenciar 

diretamente na autonomia de cada docente no que se refere à possibilidade de definir 

se o livro pode ou não ser considerado um instrumento didático de referência para o 

ensino de Sociologia. 

Em nosso ponto de vista, o livro didático apesar de ser considerado um 

importante instrumento didático para o ensino da Sociologia, ele é ressignificado ou 

recontextualizado pelos professores, em função dos seus saberes, da sua visão de 

mundo, do tipo de escola em que atuam. 
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Uma vez discutido os documentos oficiais (PCNs, OCNs e DCNs) e os livros 

didáticos como elementos que orientam o ensino da Sociologia, e refletirmos sobre 

suas repercussões nas escolas, por meio das falas dos professores, compreendemos 

a importância do campo político como espaço social que se relaciona com o campo 

científico e o campo educacional. Na sequência, damos continuidade às reflexões 

analisando as repercussões do campo educacional referente a formação docente no 

ensino da Sociologia. 

 

 

3.3 O CAMPO EDUCACIONAL: A FORMAÇÃO DOCENTE E A 

RECONTEXTUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Figura 9 – O campo educacional na formação docente e o ensino da Sociologia 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Considerando a formação docente como um subcampo do campo 

educacional que expressa um conjunto de ações recontextualizadoras (Figura 9), 

analisamos os Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos de Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Universidade Estadual 

(UERN)63 a fim de compreender como os cursos constroem a formação dos 

professores de Sociologia, identificando o lugar das disciplinas pedagógicas no 

currículo e de que maneira os projetos das licenciaturas dialogam com as propostas 

das orientações do campo político. 

                                                             
63 O critério adotado para a escolha dos Projetos de Licenciatura da UFRN e da UERN foi devido ser 
as instituições onde os professores entrevistados cursaram Ciências Sociais. 
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Em um segundo momento, analisamos as falas dos professores e das 

professoras (egressos desses cursos), na tentativa de identificar como seus 

processos formativos repercutiram em suas práticas educativas. Com essas 

informações, buscamos compreender de que maneira os cursos de licenciatura em 

ciências sociais exercem uma força recontextualizadora do conhecimento 

repercutindo na maneira como a Sociologia acontece nas escolas. 

 

3.3.1 O currículo das licenciaturas 

 

A formação do professor em ciências sociais nos projetos pedagógicos da 

UFRN e da UERN é fundamentada em uma relação entre teoria e prática, em que os 

licenciandos devem estudar os conhecimentos teóricos em sala de aula e aplicá-los 

nos estágios, possibilitando um conjunto de experiências ou de vivências nas escolas. 

Nesse caminho, o trabalho docente, ao ser considerado uma atividade teórica e 

prática, deixa claro que a ação profissional dos professores não é uma mera atividade 

técnica, não se constitui como um fazer resultante de habilidades técnicas, mas como 

uma atividade prática que é sempre teórica (LIBÂNEO, 2012). 

Essa relação entre saber e fazer está presente nas Diretrizes da formação 

docente (DCNs) com o objetivo de contribuir diretamente na formação de professores 

com vistas a dar condições (ou capacidades) de atuar nas escolas. Para isso, o 

graduando, ao se apropriar dos conhecimentos teóricos do curso e se inserir no campo 

das escolas durante os estágios, aprenderá como as práticas educativas são 

construídas a partir dos conhecimentos teóricos, da realidade da escola e dos alunos. 

Nos dois currículos, identificamos três aspectos que nos permitem 

compreender qual é o perfil do docente que o curso busca formar e de que maneira 

essa formação é organizada de modo a atingir os objetivos da licenciatura:  

1. O perfil dos egressos, com suas respectivas competências; 

2. A proposta de formação para que estes construam essas competências 

representada pela oferta das disciplinas da área específica e da área pedagógica;  

3. O plano de estágios. 

No Quadro 14, a seguir, de acordo com a orientação das análises dos 

documentos identificados no campo político (PCNs, OCNs e DCNs), apresentamos o 

perfil dos egressos como principal elemento norteador das ações pedagógicas de 
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ambos os cursos. Ressaltamos que todo o processo de ensino dos cursos de 

licenciatura – mediado pelos conhecimentos teóricos, metodológicos, pelos estágios, 

etc. – objetiva construir o perfil necessário, com suas respectivas competências, para 

que os formados atuem como professores na educação básica. 

 

Quadro 14 – Perfil do egresso e competências 

 PERFIL DO EGRESSO  COMPETÊNCIAS 

UFRN 

O Licenciado em Ciências Sociais poderá 
atuar como docente no ensino médio, 
devendo estar preparado para organizar 
conteúdos, planejar e conduzir o processo de 
ensino/aprendizagem (UFRN, 2004, p. 40). 

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 com 
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 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2004, p. 40). 

UERN 

O Licenciado em Ciências Sociais deve 
manejar conceitos que o permitam 
compreender com clareza o processo de 
aprendizagem, das implicações psíquicas às 
sociais, assim como o processo de ensino e o 
papel que nele desempenham as várias 
ferramentas ao alcance do professor, desde 
aquelas das quais seu corpo é veículo (voz, 
expressão corporal, interação com seu 
público) até aquelas situadas ao nível das 
tecnologias da informação. Para dar aulas são 
necessárias outras qualidades que a simples 
condição de oralidade. Para isso, a prática de 
ensino, assim como não pode prescindir de 
um conteúdo teórico também não pode deixar 
de contemplar o manejo de recursos e 
técnicas didáticas que o licenciando deverá 
conhecer e praticar durante seu aprendizado. 
O processo de socialização, o papel da família 
neste e do contexto comunitário, assim como 
a interação com a sociedade, em sentido mais 
amplo, são temas de estudo, diretamente 
relacionados ao processo ensino-

(a) o manejo de categorias e conceitos 
produzidos pelas principais matrizes 
clássicas e contemporâneas das Ciências 
Sociais; (b) o domínio das metodologias e 
dos instrumentais de pesquisa em 
Ciências Sociais; (c) o raciocínio abstrato, 
habilidade matemática, exatidão lógica, 
meticulosidade, imaginação, desembaraço 
e sociabilidade.   
[...] este profissional deve contribuir 
significativamente com a reflexão do 
processo ensino-aprendizagem, visando 
ampliar o raio de atuação dos profissionais 
das áreas, numa esfera ainda pouca 
aberta para os cientistas sociais 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2013, p. 22). 
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aprendizagem, que serão enfatizados 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2013, p. 19). 

Fonte: Autoria própria 

 

Para construir esse perfil profissional, o curso oferece disciplinas na área 

específica e da educação. As disciplinas do chamado núcleo comum para o curso da 

UERN buscam fomentar aspectos profissionais em ambas as formações (bacharelado 

e licenciatura), “dado que a matriz conceitual desse campo científico assim como 

algumas posturas epistemológicas e éticas devem ser partilhadas pelos egressos de 

ambas as modalidades” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2013, p. 32). 

No Projeto da UFRN, a referência do núcleo comum não apresenta uma 

proposta teórico-reflexiva, mas de cunho pedagógico e administrativo64, conforme o 

Quadro 15 a seguir. 

Quadro 15 – Núcleo comum dos cursos 

 
Unidades Disciplinas no Núcleo comum 

UFRN 

I 
Introdução à Antropologia. Introdução à Ciência Política. Introdução à 
Sociologia. Prática de Leitura e Produção de Texto. Ideias Filosóficas 
Contemporâneas. 

II 
Teoria Antropológica I.Teoria Política I. Teoria Sociológica I. Teoria do 
Conhecimento. Historiografia Brasileira 

III 
Teoria Antropológica II. Teoria Política II. Teoria Sociológica II. 
Formação Histórica do Rio Grande do Norte. Pensamento e 
Imaginário Social Brasileiro I. 

IV 
Teoria Antropológica III. Teoria Política III. Teoria Sociológica III. 
Teoria da Prática Científica em Ciências Sociais. Sociedade e 
Educação. 

UERN 

I 
Introdução à Antropologia. Introdução à Política. Introdução à 
Sociologia. História do Pensamento Econômico. Metodologia do 
Trabalho Científico. 

II 
Teoria Antropológica Clássica. Teoria Política Clássica. Teoria 
Sociológica Clássica. Metodologia das Ciências Sociais. Pensamento 
Filosófico Moderno. 

III 

Teoria Antropológica Contemporânea I. Teoria Política 
Contemporânea I. Teoria Sociológica Contemporânea I. Métodos e 
Técnicas de Pesquisa I. Pensamento Filosófico Contemporânea. 

Fonte: Autoria própria 

 

                                                             
64 O curso de Ciências Sociais estará estruturado num corpo básico, composto de quatro níveis, comum 
às suas duas modalidades (Bacharelado e Licenciatura Plena). Em toda a estrutura do curso, exceto 
em níveis avançados onde atividades extraclasse terão um peso maior, a carga horária semanal não 
deverá ultrapassar 20 h/aula, o correspondente a 300 h por nível, de maneira a evitar choques de 
horários entre as disciplinas de um mesmo nível e que o aluno se atrase no curso. Além disso, 
possibilitará ao aluno, principalmente o do Bacharelado, que tenha mais disponibilidade de tempo para 
frequentar a biblioteca e participar das atividades científico-culturais que corriqueiramente acontecem 
na academia (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2004, p. 26). 
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Depois de cursado o núcleo comum, os estudantes das licenciaturas passam 

a ter acesso às disciplinas da área da educação e ao mesmo tempo aos estágios 

supervisionados. Segundo o Projeto Pedagógico da UERN, o estágio curricular 

supervisionado de ensino e a prática de ensino é um componente curricular que busca 

garantir a articulação teoria-prática como essência da formação do professor. 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013, p. 29). 

As disciplinas de licenciatura, ministradas após o núcleo comum, indicam que 

o debate sobre a educação e as práticas de ensino representam um segundo 

momento da formação docente, que acontece em ambos os cursos, somente depois 

do quarto período. Segue, no Quadro 16, a oferta das disciplinas pedagógicas. 

 

Quadro 16 – Disciplinas na área da educação 

 
Disciplinas Proposta 

UFRN  

Didática 
(Nível 04) 

Análise dos elementos necessários à organização do ensino, 
considerando a perspectiva histórica do seu desenvolvimento, 
face às tendências pedagógicas e à estrutura social brasileira. 
Fundamentação teórico-metodológica para a sistematização da 
prática docente voltada à apropriação do conhecimento crítico. 

Pluralidade 
cultural e 
educação 
(Nível 05) 

Cultura e processos educacionais. Racismo, ética e cidadania. 
Diversidade cultural. Experiências educacionais em diferentes 
contextos socioculturais. 

Sociologia da 
educação 
(Nível 05) 

Aporte teóricos clássicos e contemporâneos em Ciências Sociais 
acerca da Educação. 

Organização da 
educação 
brasileira 
(Nível 05) 

Análise das dimensões pedagógica e política dos princípios 
normativos e legais da organização escolar brasileira; 
perspectivas político-pedagógicas para reestruturação do ensino 
fundamental e médio. 

Estágio 
supervisionado 
de formação de 
professores I 
(Nível 05) 

Estágio supervisionado para o reconhecimento da unidade de 
ensino. Descrição e análise de seus aspectos estruturais. Olhar 
etnográfico da escola. Observação da prática docente. 
Apresentação de Relatório Parcial. Elaboração de Projeto de 
Ensino. 

Língua brasileira 
de sinais – 
libras 
(Nível 06) 

Conteúdos gerais para a comunicação básica com surdos 
utilizando a língua da modalidade visual e gestual da 
Comunidade Surda, a Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
voltados para a prática docente na escola. Aspectos históricos, 
culturais do sujeito surdo e seus reflexos na atuação do 
professor. Legislação relacionada às especificidades do sujeito 
surdo e à sua escolarização. 

Fundamentos 
psicossociais da 
aprendizagem 
(Nível 06) 

Abordagens teóricas de aprendizagem e desenvolvimento 
mental: seus pressupostos epistemológicos e proposições 
acerca do processo de aprendizagem: fatores, 
aspectos/mecanismos envolvidos; papéis do aluno e do 
professor, especialidades do processo de aprendizagem escolar; 
relação professor-aluno (cognições e afetividades); disciplina e 
indisciplina; avaliação e fracasso escolar. 

Estágio 
supervisionado 

Estágio supervisionado para o reconhecimento da unidade de 
ensino. Descrição e análise de seus aspectos estruturais. Olhar 
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de formação de 
professores II 
(Nível 06) 

etnográfico da escola. Observação da prática docente. 
Apresentação de Relatório Parcial. Elaboração de Projeto de 
Ensino. 

Participação 
política e 
Educação 
(Nível 06) 

Apresentar as relações mútuas entre participação política e em 
reflexões relevantes sobre a democracia desde a Grécia antiga 
até os dias atuais. 

Estágio 
supervisionado 
de formação de 
professores III 
(Nível 07) 

Inovação da prática docente. Planejamento, avaliação, 
acompanhamento de uma unidade de ensino-aprendizagem do 
componente curricular no âmbito de uma turma, articulando a 
sala de aula aos demais espaços escolares (laboratórios, 
biblioteca, sala de informática etc.) e não escolares (parques, 
exposições, museus etc.). Integração aos projetos da escola. 

Formação de 
professores 
para o ensino 
médio (Nível 08) 

Observação da prática docente, planejamento e docência 
supervisionada em sala de aula de Ensino Médio, na área de 
formação de licenciando estagiário. 

UERN 

Sociologia da 
Educação 
(Nível 04) 

Análise dos principais paradigmas da Sociologia da educação. 
Articulações e mediações entre educação e sociedade. Reflexão 
acerca de práticas educativas formais e não formais – práticas 
sociais cotidianas – tendo como referência norteadora as 
instituições sociais, o processo de socialização e a educação 
contra hegemônica. 

Antropologia da 
Educação 
(Nível 04) 

Educação e Densidade cultural. Aprendizado e socialização nas 
sociedades primitivas. Multiculturalismo e Identidades. 

Didática 
(Nível 04) 

O objeto de estudo da didática. O processo de planejamento das 
ações educativas. Os componentes estruturantes de um plano. A 
gestão dos conteúdos e da relação pedagógica. A 
interdisciplinaridade e a transversalidade na organização e na 
ação didática. 

Pesquisa 
Educacional 
(Nível 04) 

Ciência e método científico. Pesquisa educacional no Brasil. 
Crise de Paradigmas. Diferentes modalidades de pesquisa. 
Qualidade e quantidade na pesquisa educacional. Instrumentos 
de pesquisa. Projeto e relatório de pesquisa: elementos 
constitutivos. 

Metodologia do 
Ensino em 
Ciências Sociais 
(Nível 05) 

Educação, sociedade e história. A educação no 3º milênio. 
Teorias da aprendizagem e metodologias do ensino. 
Planejamento, avaliação e recursos didáticos. Exercício docente, 
ferramentas de uso e relacionamento professor-aluno. 

Laboratório de 
Ensino em 
Ciências Sociais 
I 
(Nível 05) 

Histórico do Ensino de Ciências Sociais no Brasil. Perspectivas 
teóricas e metodológicas do ensino de Ciências Sociais no Brasil. 
Pesquisa sobre condições sócio-econômico-culturais de 
familiares e de alunos de escolas do ensino médio. 
Conhecimento e análise do projeto pedagógico da escola. 

Estágio 
Curricular 
Supervisionado 
de Ensino I 
(Nível 05) 

Discussão dos princípios do estágio supervisionado e sua 
relação com a formação profissional do licenciado em Ciências 
Sociais, discussão/ orientação quanto aos aspectos de 
planejamento, execução e avaliação do estágio supervisionado, 
a caracterização do campo de estágio. Discussão do projeto 
pedagógico da escola junto à comunidade escolar. 

Língua 
Brasileira de 
Sinais  
(Nível 05) 

Libras em contexto. Estudo das modalidades visual e gestual da 
comunidade das pessoas surdas. Gramática de uso. 

Temas 
Transversais na 
Educação 
Básica 

Origem e contexto da implementação dos temas transversais na 
legislação educacional brasileira. Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN. Estudo dos temas transversais. 
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(Nível 05) 

Psicologia da 
Educação 
(Nível 05) 

A formação de conhecimentos. O processo de construção do 
conhecimento. A relação entre pensamento e linguagem no 
desenvolvimento e aprendizagem. O perfil do professor na 
Pedagogia construtivista. 

Laboratório de 
Ensino em 
Ciências Sociais 
II 
(Nível 06) 

Análise e elaboração de material didático-pedagógico sobre os 
temas transversais. Pesquisas sobre práticas pedagógicas no 
ensino de temas transversais. Produção de novos materiais 
didáticos. 

Estágio 
Curricular 
Supervisionado 
de Ensino II 
(Nível 06) 

Diagnóstico do campo de estágio, o qual compreenderá o 
processo de construção do projeto de estágio, através da 
investigação da área de atuação e da construção dos 
procedimentos do projeto pedagógico e sua gestão nos diversos 
níveis. 

Política 
Educacional 
(Nível 06) 

Estado e educação. Estado, educação, estrutura social e 
mecanismo de decisão. Diretrizes e financiamento da educação. 
A ação do Estado brasileiro na trajetória histórica do ensino 
público e privado. 

Laboratório de 
Ensino em 
Ciências Sociais 
III 
(Nível 07) 

Discussão e diagnóstico do ensino das Ciências Sociais. 
Planejamento e avaliação do ensino em Ciências Sociais. Análise 
e elaboração de material didático-pedagógico sobre o ensino de 
Sociologia para o Ensino Médio. Pesquisas sobre práticas 
pedagógicas no ensino de Sociologia. Produção de novos 
materiais didáticos. 

Estágio 
Curricular 
Supervisionado 
de Ensino III 
(Nível 07) 

Planejamento da fase de regência de classe. A regência se 
constituirá de oficinas ou minicursos a serem realizadas na 
escola sobre temas transversais que tem uma identidade com o 
curso de ciências sociais. Elaboração do relatório parcial do 
estágio supervisionado. 

História da 
Educação 
Brasileira 
(Nível 07) 

Historiografia da educação, fontes de pesquisa de memória de 
professores e alunos. Estudo das ideias pedagógica e práticas 
educativas escolares e não escolares ocorridas no Brasil em 
diferentes contextos. Articulação do processo educativo com a 
economia, a política, a cultura e a sociedade como um todo. 
Problemas e perspectivas da educação contemporânea. 

Estágio 
Curricular 
Supervisionado 
de Ensino IV 
(Nível 08) 

Exercício da docência no ensino médio e a elaboração do 
relatório final de conclusão do estágio curricular supervisionado. 

Fonte: Autoria própria 

 

Construídos os conhecimentos teóricos e práticos sobre as ciências sociais 

no núcleo comum e na área da educação, os currículos da UFRN e da UERN propõem 

que os licenciandos complementem seus processos de formação a partir de 

experiências nas escolas que relacionem teoria e prática. Nos chamados estágios 

supervisionados, os alunos têm a oportunidade de compreender como a realidade 

escolar pode dinamizar o ensino da Sociologia, possibilitando aos agentes reflexões 

sobre temas como transposição didática, planejamento, avaliação, entre outros. 
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Em conformidade com o que propõem os projetos das duas licenciaturas 

sobre os estágios, Pimenta e Lima (2004) destacam que a principal finalidade dos 

estágios é a de propiciar ao aluno uma aproximação à realidade na qual atuará. Essa 

aproximação não pode acontecer em um momento posterior aos estudos das 

disciplinas teóricas, mas concomitante a estas, na tentativa de superar a separação 

entre teoria e prática, possibilitando assim uma formação docente orientada pela 

ação-reflexão ou práxis, conforme destaca: 

 
O estágio, então, deixa de ser considerado apenas um dos componentes e 
mesmo um apêndice do currículo e passa a integrar o corpo de 
conhecimentos do curso de formação de professores. Poderá permear todas 
as suas disciplinas, além de seu espaço específico de análise e síntese ao 
final do curso. Cabe-lhe desenvolver atividades que possibilitem o 
conhecimento, a análise, a reflexão do trabalho docente, das ações docentes, 
nas instituições, a fim de compreendê-las em sua historicidade, identificar 
seus resultados, os impasses que apresenta, as dificuldades. Dessa análise 
crítica, à luz dos saberes disciplinares, é possível apontar as transformações 
necessárias no trabalho docente, nas instituições (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 
54). 

 

A proposta do estágio, portanto, deve romper com a compreensão, até então 

corrente, de que seria a parte prática do curso, defendendo uma nova definição que 

deve caminhar para a reflexão a partir da realidade. O Quadro 17 ressalta as 

propostas dos estágios nos cursos e o direcionamento para a construção de uma 

formação que contextualize a realidade escolar. 

 

Quadro 17 – Propostas de estágios dos cursos de licenciatura 

 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

UFRN 

Atualmente, o aluno optante também pela licenciatura, além da elaboração da 
monografia, cursa a disciplina “Prática de Ensino em Sociologia”. Ao final, sob a 
orientação do professor da disciplina, redige um relatório de sua experiência docente. 
Nesse caso, o estudante é obrigado a realizar o estágio em escola de ensino médio, por 
meio planejamento, acompanhamento e avaliação daquele professor, cobrindo 135 
(cento e trinta e cinco) horas de atividades acadêmicas, sendo parte em sala de aula, e 
parte em escolas de ensino médio. Como a política institucional de estágios na 
licenciatura da UFRN está ainda em vias de reelaboração e a vigente não define a relação 
da universidade com o sistema de ensino médio, no caso de ciências sociais, o acerto 
entre as escolas e a universidade é realizado pelo docente de supervisão de estágio, 
baseado em sua boa vontade e dos profissionais que atuam nas escolas, docentes e 
gestores (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2004, p. 11). 

UERN 

Compreende-se que no contexto de formação em Ciências Sociais, o Estágio Curricular 
Supervisionado de Ensino deve permitir ao licenciando situações de vivência e 
conhecimento das unidades escolares, de verificação e confronto das competências 
exigidas na formação e na prática profissional por meio das atividades de observação, 
planejamento e regência. Ele será um importante elemento do processo ensino-
aprendizagem, se forem perseguidos seus objetivos, a saber: favorecer a aplicação, 
ampliação e adequação dos conhecimentos técnicocientíficos e metodológicos 
necessários ao processo de formação profissional; proporcionar o desenvolvimento de 
habilidades e competências técnicas requeridas pelo exercício profissional e articular a 
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formação teórica com a prática pedagógica (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2013, p. 178). 

Fonte: Autoria própria 

 

Com base no Quadro 17, entendemos que as propostas de estágios 

construídas nos cursos de licenciatura da UFRN e da UERN buscam inserir os 

licenciandos em um ambiente institucional de trabalho, a partir de uma relação 

pedagógica com um profissional que atua na educação básica. Esse momento parece 

ser utilizado para consolidar conhecimentos construídos nas disciplinas do núcleo 

comum e nas pedagógicas do curso, e por que não dar início à construção de certa 

autonomia que o egresso precisará ao iniciar sua atuação profissional. 

Os cursos de licenciatura da UFRN e da UERN são responsáveis por formar 

todos os professores de Sociologia que tivemos contato na pesquisa. Um grupo faz 

referência ao curso como sendo o principal elemento orientador de suas práticas 

educativas, valorizando as disciplinas do núcleo comum, as pedagógicas e os 

estágios supervisionados. Outro grupo de docentes, mesmo reconhecendo a 

importância da formação acadêmica, declara que o debate sobre o ensino da 

Sociologia, do trabalho pedagógico e os estágios supervisionados não os capacitaram 

o suficiente para atuar nas escolas. Segundo as suas falas, muitos foram os desafios 

enfrentados em sala de aula por não terem construído conhecimentos sobre o ensino 

da Sociologia nos cursos. 

 

3.3.2 Como a formação interfere no ensino de Sociologia, o que dizem os 

professores 

 

Encontramos nas escolas, nas falas e nas práticas observadas distâncias 

significativas entre o proposto no currículo das licenciaturas e a realidade da 

Sociologia escolar. Apesar da valorização das licenciaturas em um contexto de retorno 

da Sociologia na educação básica, os cursos parecem ter dificuldades em formar os 

professores para atuar no cotidiano das escolas. 

Neste tópico, mapeamos as informações coletadas nas entrevistas sobre o 

processo de formação dos docentes, com o intuito de discutir a contribuição dos 

cursos de licenciatura da UFRN e da UERN nas práticas educativas dos professores 

no ensino da Sociologia. 
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Quadro 18 – Os professores e a formação nas licenciaturas 

Questões Falas dos entrevistados Elementos significativos 

O curso de 
licenciatura 
os preparou 
para atuar no 
ensino 
médio? 
Deque 
maneira? 

Ela me preparou muito mais para ser um professor 
universitário, do que para o ensino médio como hoje 
sou. Como lhe disse a organização curricular, o nível 
das discussões, as posturas de abordagens em 
relação a determinados teóricos, a determinadas 
escolas sociológicas, não vem como programas 
para o livro didático para o ensino médio (Professor 
João). 

 
A formação para atuar na 
universidade e não nas 
escolas. 
 
A fragilidade do debate sobre 
ensino na educação básica. 

As disciplinas de educação só aconteceram no meio 
do curso. Só tivemos aulas de ensino no 
departamento de educação. As aulas de didática 
funcionaram bem. As psicologias foram muito boas. 
[...] O curso me preparou totalmente para trabalhar 
no ensino médio (Professora Terezinha). 

Reconhecimento da 
importância da formação em 
licenciatura na sua prática 
docente. 

Agora quanto a formação para o exercício de 
professor de sala de aula, acredito que não deve ter 
mudado muito porque eu recebo todos os anos 
vários alunos estagiários, que os professores da 
UFRN mandam para observarem minhas aulas. [...] 
os alunos ainda chegam sem saber fazer um 
planejamento de aula, pensam que o planejamento 
é só uma parte formal de relacionar conteúdos pra 
trabalhar, chegam sem preparação, quando são 
incentivados a assumir a aula ficam assustados, não 
pensaram ainda em uma didática, demonstram não 
conhecer esse universo. Então, acho que 
Universidade deveria preparar melhor o aluno de 
licenciatura para o que ele vai encontrar em sala de 
aula. [...] (Professor Marcos). 

 
A fragilidade da formação 
docente nos cursos de 
licenciatura. 
 
O professor ao descrever 
que os alunos fazem o 
estágio sem os 
conhecimentos necessários 
na área da educação, 
referência o período em que 
estudou na universidade. (o 
que nos ajuda a 
compreender que antes o 
ensino não capacitava os 
alunos a atuarem nas 
escolas). 

O curso de Bacharelado com as disciplinas de 
pesquisa me ajudaram muito a trabalhar nas 
escolas. As disciplinas da Licenciatura foram muito 
importantes também. A formação teórica permitida 
pelo Bacharelado foi muito importante. Mas eu senti 
falta de algo mais vivencial. Acho que a universidade 
se fecha muito em si, e esquece de ir a escola. Não 
tive muitas disciplinas práticas. Quando o professor 
chega na sala de aula, ele não sabe como trabalhar. 
Falta um aprimoramento, um conhecimento maior 
sobre o campo que o professor vai atuar. [...] O curso 
me preparou de forma mediana. Porque o curso não 
se aproxima dos problemas da escola. Se houvesse 
uma maior proximidade, ensinariam sobre as 
dificuldades que enfrentamos nas escolas. Se isso 
acontecesse, nos conseguiríamos encontrar 
soluções para os problemas que acontecem na 
escola (Professor Pedro). 

Reconhecimento da 
importância das disciplinas 
do núcleo comum na 
formação do professor. 
Identifica na fala “senti falta 
de algo mais vivencial”, a 
distância entre o curso de 
licenciatura e a realidade da 
escola, o que resulta em uma 
formação precária do 
professor. (obs. Estágios 
supervisionados) 
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O importante foi as sínteses dos autores nas 
disciplinas teóricas. Existe uma distância muito 
grande entre o curso e a própria sala de aula. Porque 
não é só pela grade. Mas tem a ver com a própria 
vivencia dos professores. Muitos deles não 
conhecem a sala de aula, muitos deles. A maioria 
dos professores da universidade nunca trabalharam 
em outro lugar que não a sala de aula da graduação. 
[...] Falta uma estrutura que possibilite que o estágio 
seja mais proveitoso. [...] eu acho que o curso 
prepara o mínimo. Eu acho que o estágio deveria ser 
trabalhado: o que pode ou não ser dado em sala de 
aula. Mas não trabalha (Professor José). 

Reconhecimento da 
importância das disciplinas 
do núcleo comum na 
formação do professor. 
Critica a distância entre o 
curso de licenciatura e a 
realidade da escola, o que 
resulta em uma formação 
precária do professor. (obs. 
Estágios supervisionados) 
Pontua a não experiência 
dos professores de 
licenciatura com a educação 
básica. 
Critica as limitações do 
estágio supervisionado. 

Me preparar de fato acredito que não, na verdade é 
um auto preparo, por exemplo, tenho cerca de cinco 
anos ministrando aulas e ainda sinto que estou me 
adequando. Anualmente, estou me reeducando, me 
preparando, me produzindo pra dar aula, porque eu 
não trouxe essa bagagem da universidade em si. 
Isso eu estou construindo no dia a dia na sala de 
aula, com o convívio dos estudantes (Professor 
Júlio). 

Não acredita no processo de 
formação docente da 
licenciatura. 
O processo de ensino (ou o 
fazer pedagógico) tem 
capacitado muito mais do 
que a formação na 
licenciatura. 

O diferencial que contribuiu na minha formação foi 
participar da base de pesquisa. Uma base que 
discute educação e movimentos sociais. [...] aprendi 
na base a aplicação de teoria na realidade.  
A própria grade do curso, né. A estrutura curricular, 
nas primeiras disciplinas. Não permite que nós 
tenhamos um debate sobre a educação. [...] tive só 
as bases da formação. Eu sei que não dá para 
preparar para trabalhar tudo na sala de aula. Mas eu 
acho que ainda está muito a desejar o nosso curso 
de Licenciatura. Eu imagino que a dificuldade vem 
da própria formação dos professores do curso. Se 
tem alguém que deu aula no ensino médio já faz 
mais que trinta anos. Eles mais esperam que a gente 
diga como está o ensino médio, do que a gente 
aprenda com eles (Professor Rogério). 

 
A fragilidade da formação 
docente nos cursos de 
licenciatura. 
 
A formação dos professores 
do curso de licenciatura é 
considerada um desafio para 
a formação dos estudantes. 

[...] boa parte do curso é tratada tal qual o 
bacharelado, as disciplinas sempre direcionadas 
para questão do bacharelado, somente no quarto 
período que pagando didática e assim vai entrando 
para Licenciatura. [...]. A preparação se deu 
basicamente nos estágios que contemplou 
parcialmente a nossa perspectiva sobre a prática 
docente, ficando um pouco vago, deveria ter tido um 
trato melhor, principalmente na disciplina de Didática 
e outras disciplinas que pudessem contemplar. Se 
fossemos listar, poderíamos argumentar que as 
disciplinas de Sociologia da Educação e Pluralidade 
Cultural e Educação foram as disciplinas que 
procuraram aproximar a prática docente com as 
necessidades dos licenciandos (Professor Manuel). 

O curso de licenciatura 
parece dar mais ênfase às 
disciplinas do bacharelado. 
 
A fragilidade das disciplinas 
na área de educação. 
 
Duas disciplinas são 
reconhecidas como tendo um 
papel importante na 
formação docente: 
Sociologia da Educação e 
Pluralidade Cultural e 
Educação. 

Fonte: Autoria própria 
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Em um primeiro olhar sobre o Quadro 18, percebemos que as falas dos 

entrevistados parecem ir de encontro ao que foi apresentado nas propostas de 

formação docente dos cursos de licenciatura da UFRN e da UERN. Isso porque a 

maioria das respostas aponta para um processo de formação fragilizada, 

caracterizado pela valorização das disciplinas da base comum em detrimento das 

disciplinas na área da educação, o que não corresponde às expectativas dos 

professores de um “saber fazer”. 

Outro aspecto identificado foi a “distância” do debate proposto nas 

licenciaturas sobre a educação e a realidade das escolas. Segundo os entrevistados, 

disciplinas como estágio supervisionado não conseguem capacitar os estudantes para 

atuar no ensino médio. Nessa direção, as falas dos professores João, Marcos, Pedro, 

José, Júlio, Rogério e Manuel apontam para a fragilidade do processo de formação 

docente como um dos principais desafios de se trabalhar na educação básica. 

Sobre o processo de formação, o professor João afirma que o curso de 

licenciatura não o preparou suficientemente para atuar na escola. Isso porque 

situações cotidianas, como a organização curricular, não foram discutidas em seu 

processo de formação. O mesmo parece ter acontecido com o professor Pedro, uma 

vez que afirma que o curso de licenciatura não discutiu os problemas relacionados à 

escola. Em sua fala, percebemos que a ausência de debates sobre problemas ou 

desafios do cotidiano escolar que têm repercutido negativamente na maneira como os 

professores trabalham em sala de aula. 

O Professor Rogério, por sua vez, mesmo reconhecendo que o campo 

educacional é complexo e que não há como capacitar os alunos para atuar nas 

diferentes situações em sala de aula, revelou que a sua formação na licenciatura não 

foi suficiente porque parte da estrutura curricular do curso não permitiu a construção 

de saberes necessários a sua prática docente. O professor ressaltou ainda que as 

fragilidades do curso podem estar relacionadas a própria formação dos docentes da 

licenciatura, visto que muitos demostram desconhecer a realidade das escolas. 

Essa fala vai ao encontro do que o professor José afirmou. Para ele, existe 

uma distância entre o curso de formação docente e a realidade da sala de aula, em 

função de diversos fatores, em destaque, a não experiência dos professores de 

licenciatura com a educação básica. Segundo o professor Júlio, as experiências de 
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ensino no cotidiano das escolas e o convívio com os estudantes têm capacitado muito 

mais do que a formação acadêmica. 

Já as falas do professor Manuel revelam que o desafio da formação docente 

está relacionado a própria maneira como o curso de licenciatura é realizado. Para ele, 

existe uma ênfase nas disciplinas do bacharelado que torna secundária disciplinas 

como didática. Expressando outro ponto de vista sobre as disciplinas pedagógicas, a 

professora Terezinha afirmou que as disciplinas de didática e de psicologia foram 

satisfatórias e contribuíram em seu processo de formação. 

Sobre o estágio supervisionado, o professor Marcos descreve que os alunos 

dos cursos de licenciaturas que acompanham suas aulas na disciplina de estágio não 

demostram ter conhecimentos sobre aspectos relacionados ao ensino, como a 

elaboração do planejamento. Para ele, isso ocorre em função da maneira como os 

licenciandos são formados. Ainda em relação ao estágio, os professores Manuel e 

José destacaram a importância dessa disciplina, uma vez que as experiências nas 

escolas possibilitam a construção de saberes sobre como se deve trabalhar em sala 

de aula. 

Apesar de expressarem críticas ao processo de formação docente, os 

professores João, Pedro e José reconhecem a importância da proposta das disciplinas 

do núcleo comum (da licenciatura com o bacharelado) na formação docente, mais 

precisamente as que abordam as teorias clássicas e formação para pesquisa, 

conforme verificamos na fala do professor Pedro: “O curso de bacharelado, com as 

disciplinas de pesquisa, me ajudaram muito a trabalhar nas escolas. [...]. A formação 

teórica permitida pelo bacharelado foi muito importante”.  

Com base nas falas dos entrevistados, compreendemos que os cursos de 

licenciatura em ciências sociais da UFRN e da UERN, mesmo apresentando uma 

proposta de formação docente que concilia teoria e prática, por meio de um núcleo 

comum, das disciplinas pedagógicas e dos estágios supervisionados, estes não 

conseguem contribuir de maneira significativa para as práticas de ensino de uma 

parcela de professores. Tanto que eles apontam que seus processos formativos foram 

insuficientes para garantir a atuação nas escolas em consequência de problemas 

identificados como:  

• o curso de licenciatura trabalha com ênfase na perspectiva teórica ou da 

base comum em detrimento das disciplinas na área da educação; 
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• o desconhecimento das realidades da escola por parte de alguns 

professores da licenciatura; 

• a não identificação ou debate sobre quais conteúdos de Sociologia 

devem ser ensinados nas escolas no Ensino Médio; 

• os estágios supervisionados ofertados nas licenciaturas parecem não 

garantir a prática necessária, fazendo com que o professor inicie seu trabalho sem 

conhecimentos sobre a realidade escolar. 

Confrontando as propostas de formação docente dos cursos e as realidades 

pontuadas pela maioria dos professores que atua nas escolas pesquisadas, 

entendemos que, por mais que a formação docente construa, no plano teórico, um 

caminho formativo que os estudantes devem percorrer nas disciplinas do núcleo 

comum, na área da educação e nos estágios supervisionados, o debate sobre o 

ensino e as experiências práticas da formação docente parece que estar divergindo 

do que é proposto por cada curso, fazendo com que a formação dos professores tenha 

mais características do bacharelado do que da licenciatura. A esse respeito, vejamos 

o Quadro 19 a seguir.  

 

Quadro 19 – Comparação dos perfis 

 PERFIL DO PROFISSIONAL BACHAREL 
EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

PERFIL DO PROFISSIONAL LICENCIADO 
EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

UFRN 

O bacharel em ciências sociais poderá 
atuar como cientista social (sociólogo, 
cientista político ou antropólogo) em 
organizações públicas e privadas, 
governamentais e não governamentais, 
grupos, comunidades, entre outras 
organizações sociais Deverá estar 
preparado para planejar, executar, prestar 
consultoria, coordenar e assessorar 
indivíduos, grupos e instituições em 
atividades básicas de pesquisa científica, 
pesquisas exploratórias e de 
levantamento, bem como em projetos de 
intervenção social (comunitário e/ou 
institucional) (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE, 2004, p. 
28). 

O Licenciado em Ciências Sociais poderá 
atuar como docente no ensino médio, 
devendo estar preparado para organizar 
conteúdos, planejar e conduzir o processo de 
ensino/aprendizagem (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2004, p. 40). 
 

UERN 

capacidade de problematizar a realidade, 
de desenvolver análises sobre os 
processos sociais e culturais em 
andamento, de propor a realização de 
pesquisas e de ações de intervenção, de 
forma a contribuir para o avanço do 
conhecimento sobre a sociedade 
contemporânea, principalmente a 

O Licenciado em Ciências Sociais deve 
manejar conceitos que o permitam 
compreender com clareza o processo de 
aprendizagem, das implicações psíquicas às 
sociais, assim como o processo de ensino e o 
papel que nele desempenham as várias 
ferramentas ao alcance do professor, desde 
aquelas das quais seu corpo é veículo (voz, 
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brasileira, e para a melhoria do seu 
funcionamento (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2013, p. 34). 

expressão corporal, interação com seu 
público) até aquelas situadas ao nível das 
tecnologias da informação (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2013, p. 19). 

Fonte: Autoria própria 

 

Diante disso, compreendemos que, apesar de ser orientado pelo campo 

político, pelas teorias do campo científico, e traçar quais os caminhos que o docente 

de Sociologia no ensino médio deve percorrer para materializar os conhecimentos 

dessa disciplina no cotidiano da sociedade, os cursos de licenciatura em Ciências 

Sociais têm construído um processo formativo que não consegue materializar o que 

tem sido proposto nos seus documentos oficiais (nos projetos pedagógicos ou no 

currículo prescrito), construindo assim conhecimentos na formação docente que não 

se alinham ao perfil do egresso de licenciatura. 
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4 CAPÍTULO TRÊS: AS ESCOLAS E O ENSINO DA SOCIOLOGIA 
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Neste capítulo, discutiremos como as escolas públicas e privadas no campo 

educacional operam como espaços que interferem na construção das propostas de 

ensino da Sociologia na educação básica. 

 

4.1 A EDUCAÇÃO E A ESCOLA 

 

A escola é o espaço social escolhido para a nossa pesquisa. É nela que os 

agentes se encontram, estabelecem relações de sentido, solidariedade, coesão ou 

conflitos. É um lugar físico e não físico em que acontecem os projetos de sociedade 

de diferentes governos e de mudança de muitos atores sociais. 

Essa escola construiu ou moldou os saberes do pedreiro que se apropriou da 

leitura da palavra escrita, do agricultor que passou a utilizar os conhecimentos 

matemáticos em suas práticas de plantio, do sacerdote, do professor, do advogado, 

do administrador e do político que construíram suas bases culturais e ideológicas para 

atuarem na sociedade. São nos espaços da escola que a sociedade se produz e 

reproduz, por meio da perpetuação da cultura, dos hábitos, das relações diversas, 

formando diferentes grupos sociais, muitas vezes antagônicos e interdependentes. 

A escola é uma das instituições modernas que mais representa a 

racionalização discutida por Max Weber (1998). Racionalização tanto aplicada à 

formação de indivíduos, classes, sujeitos ou agentes sociais quanto à organização do 

cotidiano das atividades do aprender, das regras sociais estabelecidas, dos objetivos 

definidos para sua organização e ações na sociedade capitalista moderna. 

Foi por meio da escola que a educação, entre os anos oitocentos e 

novecentos, assumiu um importante papel na sociedade, tornando-se quase um 

centro gravitacional da vida social, construindo a conformidade social às normas 

coletivas, fazendo com que os sujeitos superassem suas particularidades para 

integrarem-se à vida coletiva. É o que revela Cambi (1999): 

 
A educação é o meio mais próprio e eficaz para dar vida a uma sociedade 
dotada de comportamentos homogêneos e funcionais para seu próprio 
desenvolvimento: é a via melhor para renovar no sentido burguês – individual 
e coletivo ao mesmo tempo – a formação dos indivíduos, subtraindo-a a 
qualquer causalidade e investindo-a de finalidades também coletivas. A 
educação recebe cada vez mais em delegação um (ou o) papel-chave da 
sociedade (CAMBI, 1999, p. 326). 
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À educação moderna é delegada a função de homologar classes e grupos 

sociais, de recuperar todos os cidadãos para a produtividade social, de construir em 

cada homem a consciência do cidadão (CAMBI, 1999). Logo, compreender a escola, 

ou a maneira como a educação acontece na modernidade é, de certa forma, 

compreender a própria modernidade, uma vez que esse espaço passam as demandas 

do mundo do trabalho e da cultura e da política, e principalmente, as relações de poder 

que se estabelecem por meio dos saberes (FOUCAULT, 2004). 

Compreendemos a escola como um dos principais espaços de reflexão e 

problematização. Nesse sentido, rompemos com a concepção unívoca ou idealizada 

dessa instituição moderna, considerando-a como um espaço dinâmico em que 

acontecem diferentes conflitos sociais e se materializam projetos distintos de 

sociedade.  

No Brasil, os estudos de Saviani (2009) e Libâneo (2000)  apontam para a 

existência de interpretações distintas sobre o papel da educação e da escola na 

sociedade moderna. As tendências pedagógicas que expressam as práticas de ensino 

são orientadas por diferentes projetos de sociedade, perspectivas teóricas e 

contextos. 

Na Sociologia da educação, diferentes projetos de sociedade relacionados ao 

campo da educação ou da escola são analisados sob dois paradigmas: o do consenso 

e o do conflito (GOMES, 1994). Segundo o autor: 

 
O paradigma do conflito enfatiza as tensões e oposições entre professores e 
estudantes. A escola é vista como uma instituição que impõe certos valores 
e padrões culturais ao alunado. Já o paradigma do consenso enfatiza os 
valores comuns e a cooperação entre professores e alunos, de modo que a 
escola funcione como elemento de integração e continuidade das gerações 
(GOMES, 1994, p. 94). 

 

Essas duas perspectivas sobre a educação e a escola podem ser identificadas 

nos estudos dos autores clássicos e contemporâneos da Sociologia. No paradigma 

do consenso, Durkheim (2011) afirma que cada sociedade elabora certo ideal de 

homem e de cidadão, ou seja, aquilo que ele deve ser tanto do ponto de vista 

intelectual quanto físico e moral. Logo, a educação cumpre um papel de formar esse 

cidadão para atuar na sociedade. 

Para o sociólogo, a educação consiste em uma ação exercida pelas gerações 

adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social, 
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fazendo com que cada um supere sua “dimensão egoística” para que possa viver 

coletivamente (DURKHEIM, 2011).  

Segundo essas ideias, a educação escolar representa um processo através 

do qual o egoísmo pessoal é superado e transformado em espírito social, em benefício 

da sociedade. Isso se faz necessário porque a transmissão da experiência de uma 

sociedade para outra se dá no interesse da continuidade de uma sociedade dada, e a 

educação cumpre um papel imprescindível na defesa desse interesse social que se 

coloca para os indivíduos de maneira externa, coercitiva e anterior, como um fato 

social (DURKHEIM, 2011). 

Nesse sentido, a ação educativa e os conteúdos da educação passam a ser 

independentes da vontade do indivíduo, sendo impostos a esse para o seu próprio 

bem e o da sociedade, integrando-o ao sistema social em que vive. Esses princípios, 

por sua vez, só poderiam ser ensinados nas escolas, na medida em que a educação 

estivesse vinculada ao Estado, instituição responsável por garantir o interesse público 

(DURKHEIM, 2011, p. 64). 

No paradigma do conflito65, amplamente influenciado pelas ideias de Karl 

Marx, destacamos a contribuição de Gramsci (1982) e de Meszários (2008) para 

refletir sobre a concepção de educação e da escola na sociedade contemporânea. 

Segundo Gramsci (1982), a escola, como uma instituição cultural e política, pode 

exercer a dupla função de mascarar as contradições sociais, reforçar a hegemonia de 

determinada classe social ou conscientizar os indivíduos de suas condições de 

exploração66. Para Gramsci, a educação deve possibilitar aos jovens inclusão e 

autonomia por meio de uma escola unitária  

 
[...] ou de formação humanista (entendido este termo, "humanismo", em 
sentido amplo e não apenas em sentido tradicional) ou de cultura geral 
deveria se propor a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de 
tê-los levado a um certo grau de maturidade e capacidade, à criação 

                                                             
65 O paradigma do conflito é útil no sentido de que ele revela as tensões e oposições da escola. Ele 
também põe a descoberto a importância das relações de poder na escola, onde muitos autores 
ingenuamente veem as relações sociais desenvolverem-se em harmonia (GOMES, 1994, p. 100). 
66 Segundo Jesus (1989), para Gramsci: na sociedade capitalista, a solução dos problemas diretivos e 
consensuais é tentada através de agentes e instituições pedagógicas como a escola e os intelectuais, 
igualmente importantes, porque mascaram as contradições e reforçam a hegemonia da classe 
dominante. Porém, as ideias dominantes que determinam uma pedagogia conservadora utilizável como 
instrumento de dominação podem também dar origem a uma nova educação. Isso quer dizer que a 
educação, por sua própria natureza, tanto pode funcionar como instrumento de dissimulação a serviço 
da classe dominante, como também pode revelar à classe dominada as contradições existentes, 
permitindo-lhe reagir a todas elas e tentar a contra-hegemonia (JESUS, 1989, p. 60). 
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intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação e na iniciativa 
(GRAMSCI, 1982, p. 121). 

 

Essa função estratégica da escola, ou seja, a função dialética de conservar e 

minar as estruturas capitalistas, é construída a partir da crítica que Gramsci tece sobre 

como, na sociedade capitalista, a educação assume um papel de mascarar as 

contradições sociais, reforçando a hegemonia dominante por meio de uma pedagogia 

conservadora (FREITAG, 1980). 

Nessa mesma perspectiva, criticando a escola e a educação capitalista, István 

Mészáros (2008) afirma que a educação, sob o domínio do capital, reproduz as 

condições sociais existentes, assegurando que cada indivíduo adote como suas 

próprias as metas de reprodução objetivamente possíveis do sistema. Para o autor, o 

sentido verdadeiramente amplo do termo educação está relacionado à questão de 

“‘internalização’ pelos indivíduos, legitimando a posição que lhes foi atribuída na 

hierarquia social” (MÉSZÁROS, 2008, p. 44). 

Mészáros (2008) explica ainda que o ensino cumpre uma função de 

reprodução das condições sociais por meio da conformidade e do consenso. Nas 

palavras do autor:  

 
[...] uma das funções principais da educação formal na nossa sociedade é 
produzir tanta conformidade ou “consenso” quanto for capaz, a partir de 
dentro e por meio dos seus próprios limites institucionalizados e legalmente 
sancionados. Esperar da sociedade mercantilizada uma sanção ativa – ou 
mesmo mera tolerância – de um mandato que estimule as instituições de 
educação formal a abraçar plenamente as grandes tarefas históricas do 
nosso tempo, ou seja, a tarefa de romper com a lógica do capital no interesse 
da sobrevivência humana, seria um milagre monumental (MÉSZÁROS, 2008, 
p. 45). 

 

Ao se posicionar contra a educação capitalista, o autor propõe que a educação 

não se submeta ao projeto de um sistema, que, em muito, busca formar 

subjetivamente indivíduos para o trabalho ou para a reprodução ou continuidade da 

sua própria existência67, mas se contraponha a esse projeto ressignificando práticas 

e se tornando um instrumento de mudança. 

                                                             
67 Uma das funções principais da educação formal na nossa sociedade é produzir tanta conformidade 
ou “consenso” quanto for capaz, a partir de dentro e por meio dos seus próprios limites 
institucionalizados e legalmente sancionados. Esperar da sociedade mercantilizada uma sanção ativa 
– ou mesmo mera tolerância – de um mandato que estimule as instituições de educação formal a 
abraçar plenamente as grandes tarefas históricas do nosso tempo, ou seja, a tarefa de romper com a 
lógica do capital no interesse da sobrevivência humana, seria um milagre monumental (MÉSZÁROS, 
2008, p. 45). 
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A educação para além do capital visa a uma ordem quantitativa diferente. 
Agora não só é factível lançar-se pelo caminho que nos conduz a essa ordem 
como o é também necessário e urgente. Pois as incorrigíveis determinações 
destrutivas da ordem existente tornam imperativo contrapor aos 
irreconciliáveis antagonismos estruturais do sistema do capital uma 
alternativa concreta e sustentável para a regulação da reprodução metabólica 
social, se quisermos garantir as condições elementares da sobrevivência 
humana. O papel da educação orientada pela única perspectiva efetivamente 
viável de ir para além do capital é absolutamente crucial para esse propósito 
(MÉSZÁROS, 2008, p. 71-72). 

 

Refletindo sobre a educação na sociedade moderna capitalista com base nos 

pensamentos de Durkheim (2011), Gramsci (1982) e Mészáros (2008), 

compreendemos que a escola em muito representa um espaço de contradição, de 

controle ou de hegemonia, ao mesmo tempo que pode servir como elemento de 

mudança social. 

Para Gomes (1994), o espaço da escola é dinamizado pelo conflito e pelo 

consenso. Na medida em que a escola integra os agentes na sociedade, estes podem 

se contrapor aos poderes que se impõe no processo de ensino e de aprendizagem:  

 
Os processos de conflito e cooperação significam que a vida escolar não 
ocorre nem harmoniosamente nem em continuo conflito. Embora restritiva 
como toda instituição, a escola não é necessariamente, na maior parte do 
tempo, uma autocracia. Os estudantes sabem como limitar o poder dos seus 
professores na estrutura formal. Ademais, a identidade da cultura da escola 
age como um contexto integrador de grupos opostos. O consenso, bem como 
o conflito, são ingredientes desta cultura. A falta do último levaria à amorfia, 
falta de inovação e outras consequências (GOMES, 1994, p. 102). 

 

Os estudos de Pierre Bourdieu e Passeron (2008) sobre a escola parecem 

dialogar com os paradigmas do consenso e do conflito, uma vez que, ao revelar que 

a educação formal reproduz as características básicas da estrutura social ou de 

classes e do sistema de poder, eles o fazem sob uma perspectiva crítica e não de 

defesa. Em função disso, os autores desmistificam a instituição de ensino em um 

contexto em que muitos acreditavam que o simples fato de os jovens terem acesso à 

escola poderia ser considerada uma condição de direitos. 

Estudando o sistema escolar francês, Bourdieu e Passeron (2008) analisaram 

que a reprodução cultural está diretamente relacionada aos processos de reprodução 

social, transpondo-se para o caso das sociedades divididas em classes (BOURDIEU, 

2005a). Logo, as relações de classe atuariam nas escolas seletivamente sobre a 

cultura, tendo em vista o propósito da sua legitimação e reprodução social. Nesse 
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sentido, os conhecimentos e o processo de ensino no espaço escolar não podem ser 

considerados elementos neutros, mas sim de distinção social. Isso porque  

 
[...] ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente 
dimensionadas pela sua posição na hierarquia social, e operando uma 
seleção que – sob as aparências da equidade formal – sanciona e consagra 
as desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar as desigualdades, 
ao mesmo tempo em que as legitima. Conferindo uma sanção que se 
pretende neutra, e que é altamente reconhecida como tal, as aptidões 
socialmente condicionadas que trata como desigualdades de ‘dons’ ou de 
mérito, ela transforma as desigualdades de fato em desigualdades de direito, 
as diferenças econômicas e sociais em ‘distinção de qualidade’, e legitima a 
transmissão da herança cultural (BOURDIEU, 2011, p. 58). 

 

Bourdieu afirma ainda que a escola exclui de maneira contínua, mantendo em 

seu seio aqueles que exclui, contentando-se em relegá-los para os ramos mais ou 

menos desvalorizados (BOURDIEU, 2011, p. 224).  

Os estudos que relacionam educação e reprodução social apresentam uma 

crítica ao pressuposto da autonomia do sistema de ensino e a neutralidade da escola. 

Essa condição de instituição autônoma não seria real porque a escola colaboraria para 

a reprodução social e a transmissão de uma cultura dominante, conforme destaca 

Bourdieu (2011): 

 
É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos tomando 
o sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia 
da ‘escola libertadora’, quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é 
um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência 
de legitimidade as desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o 
dom social tratado como dom natural (BOURDIEU, 2011, p. 41). 

 

Essas reflexões desmistificam a educação e a escola, expondo as relações 

de poder no seu interior, revelando como elas são capazes de moldar as práticas dos 

agentes, distribuindo formas de consciência de maneira desigual, fazendo com que 

alunos de classes populares, mesmo tendo acesso à educação, não tivessem as 

mesmas oportunidades que os alunos das classes com mais condições sociais e 

econômicas. 

As contribuições de Bourdieu (2005a) sobre o campo social e a sua 

perspectiva crítica sobre o papel da escola na sociedade nos ajudam a compreender 

que as escolas compõem um campo social especifico. Esse campo é o espaço em 

que diferentes agentes (professores, alunos e outros) vivenciam o processo de ensino 

e de aprendizagem da Sociologia, a partir de relações de forças que se manifestam 
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internamente (entre os agentes) e externamente (em função de outros campos 

sociais). 

Por conseguinte, a escola pode ser compreendida como uma instituição em 

que diferentes agentes sociais interagem dentro de um mesmo campo (BOURDIEU, 

2005a), dialogando ao mesmo tempo com as questões estruturais mais amplas de 

outros campos sociais, construindo, assim, as propostas de ensino para a Sociologia. 

É o que podemos observar nos estudos de Antonio Candido (1977), em seu 

artigo A estrutura da escola, em que o autor destaca que as escolas, como grupos 

institucionais, são instituídas e regidas por normas estabelecidas segundo interesse 

de grupos sociais distintos. Analisando o sistema educacional brasileiro organizado 

pelo Poder Público e discutindo a participação dos grupos sociais nas escolas, o autor 

identifica a existência de duas estruturas, a saber:  

 
A estrutura administrativa de uma escola exprime a sua organização no 
plano consciente e corresponde a uma ordenação racional, deliberada pelo 
Poder Público. A estrutura total de uma escola é todavia algo mais amplo, 
compreendendo não apenas as relações ordenadas conscientemente mas, 
ainda, todas as que derivam da sua existência enquanto grupo social. Isto 
vale dizer que, ao lado das relações oficialmente previstas, (que o Legislador 
toma em consideração para estabelecer as normas administrativas), há 
outras que escapam à sua previsão, pois nascem da própria dinâmica do 
grupo social escolar. Deste modo, se há uma organização administrativa igual 
para todas as escolas de determinado tipo, pode-se dizer que cada uma delas 
é diferente da outra, por apresentar características devidas à sua 
sociabilidade própria (CANDIDO, 1977, p. 107, grifo nosso). 

 

A estrutura administrativa identificada por Candido parece estar vinculada 

diretamente ao papel da escola na modernidade (CAMBI, 1999), uma vez que ela 

expressa uma racionalidade ao dotar a sociedade de maneiras de ser e de agir 

determinadas pelo Estado. Já a estrutura total possui outras características que a 

projeta mais para o campo das relações sociais do que para o das normativas 

institucionais. Ao considerar a escola como espaço de relações sociais, reforçamos 

sua característica dinâmica de consenso ou de conflito, “como campo de disputas e 

de relações sociais, autônomo e vivo” (CANDIDO, 1977, p. 108). 

Partindo dessa abordagem, entendemos que a escola é um espaço social em 

que as dimensões da estrutura administrativa (determinações e relações externas) e 

da estrutura total (relações internas) encontram-se e se relacionam, revelando uma 

condição em que tanto os elementos externos a ela podem influenciar suas dinâmicas 

internas quanto o oposto. Diante da dimensão “burocrática” e “relacional”, entendemos 
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que cada escola em nossa pesquisa pode ser considerada um espaço, um tempo e 

um contexto (ALARCÃO, 2001, p. 18) formada por agentes que interagem interna e 

externamente com outros campos sociais. 

 

4.2 O CAMPO EDUCACIONAL E AS ESCOLAS 

 

Considerando o espaço social como um conjunto de relações estabelecidas 

entre os agentes, o tempo e o contexto, por meio do papel histórico que a escola 

assume na modernidade, no sentido de formar indivíduos de reproduzir ou não as 

desigualdades sociais, identificamos as escolas pesquisadas no campo educacional 

conforme o esquema interpretativo disposto na Figura 10, a seguir. 

 

Figura 10 – O campo educacional e as escolas  

Fonte: Autoria própria 

 

O censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 201668, identificou 28,3 mil escolas no Brasil. 

Dessas, 68,1% são de ensino médio estaduais e 29,2% privadas. A União e os 

municípios participam com 1,8% e 0,9%, respectivamente. O estado do Rio Grande 

do Norte possui 282 escolas públicas estaduais de ensino médio frequentadas por 

101.787 estudantes. Já no município de Natal existem 56 instituições com a mesma 

característica, frequentadas por 22.229 estudantes. 

                                                             
68 O Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa realizada anualmente pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em articulação com as Secretarias 
Estaduais de educação das 27 unidades da federação, sendo obrigatória aos estabelecimentos 
públicos e privados de educação básica, conforme determina o art. 4º do Decreto nº 6.425/2008. Fonte: 
<www.inep.gov.br>. Acesso em 15 nov. 2016. 
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Desse cenário, percorremos doze escolas do município de Natal/RN durante 

os últimos quatro anos, conforme discriminado no Quadro 20, a seguir. 

 

Quadro 20 – Escolas de Natal objetos desta pesquisa 

Escolas Região 

Públicas 

Escola Estadual da zona sul69 Sul 

Escola Estadual da zona norte um Norte 

Escola Estadual da zona norte dois Norte 

Escola Estadual da zona norte três Norte 

Escola Estadual da zona oeste um Oeste 

Escola Estadual da zona oeste dois Oeste 

Escola Estadual da zona leste um Leste 

Escola Estadual da zona leste dois Leste 

Escola Estadual da zona leste três Leste 

Privadas 

Escola privada da zona leste um Leste 

Escola privada da zona leste dois Leste 

Escola privada da zona sul Sul 

Fonte: Autoria própria 

 

As escolas pesquisadas revelaram uma dinâmica de trabalho interno e um 

conjunto de relações externas que se organizam em torno da estrutura administrativa 

e da estrutura total identificadas por Candido (1977). É o que podemos verificar no 

currículo definido pelo Estado, e no Projeto Político-Pedagógico como sendo 

resultantes do que tem sido estabelecido externamente pelo Poder Público. Da 

mesma forma, o conjunto das relações que acontece no processo de ensino e de 

aprendizagem em interação com as comunidades, com os grupos ou classes sociais, 

são manifestações de diferentes dinâmicas que particularizam cada realidade escolar. 

                                                             
69 A identificação das escolas foram alteradas por nomes fictícios para garantir o anonimato dos 

professores entrevistados. 
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As escolas públicas70 e privadas71 apresentam características que são comuns, 

ensinam os conhecimentos das Ciências Sociais construídos no campo científico, e 

que passam a fazer parte das orientações e dos fundamentos presentes nos 

documentos oficiais; propostas curriculares definidas no campo político; têm seu 

corpo docente formado pelos cursos de licenciatura da UFRN ou UERN apresentado 

anteriormente como subcampo do campo educacional. Contudo, revelam dinâmicas 

diferentes, tanto no que se refere a sua proposta de ensino quanto às relações que 

acontecem no seu interior, que podem ser manifestadas pelos agentes internos 

(professores, alunos, coordenadores, famílias etc.) e por fatores externos como: 

(demandas econômicas, políticas e culturais oriundas de diferentes grupos e classes 

sociais). 

A estrutura administrativa das escolas públicas e privadas de ensino médio 

deliberada pelo Poder Público (CANDIDO, 1977) possuem características 

semelhantes. Isso porque os conselhos municipais, estaduais e nacional de 

educação, orientados pelas determinações do Ministério da Educação estabelecem 

as diretrizes para o funcionamento dessas instituições de ensino. De forma geral, 

todas as escolas precisam se adequar a esse conjunto de normas que versa sobre a 

estrutura física das instituições, o processo de ensino e de aprendizagem, as ações 

ou projetos de inclusão, a formação de professores, entre outros. 

Já em relação à estrutura total, que se projeta mais para o campo das relações 

sociais estabelecidas pelos grupos e pelas dinâmicas que acontecem de maneira 

singular em cada escola (CANDIDO, 1977), verificamos realidades diversas em 

função da dimensão ampla do campo que se estabelece em cada contexto.  

                                                             
70 Utiliza-se a palavra pública entre aspas por se entender que nunca tivemos escola pública no Brasil. 
Segundo José Luís Sanfelice (2005, p. 91), é fundamental estar atento ao conceito de Público, pois, 
em uma sociedade com antagonismos de classe entendem-se a existência de vários públicos, ou seja, 
entre os que controlam o Estado em associação com os detentores dos meio-de-produção e os 
dominados pelo Estado e expropriados dos meios-de-produção, assim, “o Estado ou o que é estatal 
não é público ou do interesse público, mas tende ao favorecimento do interesse privado ou aos 
interesses do próprio Estado, com a sua autonomia relativa”.. Portanto, se o estatal (Estado capitalista) 
e o privado (propriedade privada) não se confundem com o púbico (o que pertence a todos), embora 
na educação estatal e privada se utilize o artifício jurídico de afirmá-las como serviços públicos; se o 
que se inicia popular é consumido pelo estatal ou privado e, se o que é popular e permanece popular, 
não é estatal, privado ou público, então não tivemos e não temos na nossa história, educação pública. 
Tivemos e temos educação estatal, privada e popular, quando esta última se dá à revelia das políticas 
estatais de uma educação para o povo (SANFELICE, 2005, p. 102). 
71 É importante ressaltar que as escolas discutidas neste trabalho são as que ofertam o ensino médio 
a jovens ou a adultos. Isso porque é nesse nível de ensino que a disciplina de Sociologia é ministrada.  
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Para compreender essas dinâmicas, selecionamos quatro aspectos das 

instituições de ensino que parecem influenciar diretamente as suas realidades: 

• A sua condição de pública ou privada, entendendo que esse aspecto 

pode influenciar diretamente no funcionamento das instituições de ensino, no seu 

papel no âmbito da sociedade, em seus objetivos implícitos ou explícitos etc.  

• As relações de trabalho internas como elementos que influenciam as 

práticas educativas dos professores. 

• Os alunos como agentes sociais do processo, partindo da constatação 

de que estes podem influenciar ou não o processo de ensino e de aprendizagem em 

função de questões como classes, capital cultural etc. 

• A maneira como a escola propõe o ensino da Sociologia, alinhada tanto 

às propostas dos documentos oficias quanto às demandas de cada público e contexto. 

Dando ênfase ao conjunto de relações destacadas acima, é necessário 

compreender como o ensino da Sociologia tem acontecido nos dois grupos de 

escolas. Nesse sentido, o subcampo das escolas não pode ser considerado 

homogêneo no sentido das suas características institucionais e da maneira como 

exerce a sua proposta educativa na sociedade. Isso porque, apesar de as regras e o 

seu papel social ser estabelecidos de igual modo pelo Estado, este é formado por um 

conjunto de relações diversas que se organizam em função das condições de classe 

de cada grupo social, das visões de mundo, do acesso ou não a bens culturais, entre 

outros.  

 

4.3 AS ESCOLAS PÚBLICAS E AS ESCOLAS PRIVADAS 

 

As escolas públicas são caracterizadas como espaços de livre acesso às 

comunidades onde estão localizadas e de interesse comum. A participação nessas 

escolas se dá tanto por meio dos jovens na condição de alunos quanto por ocasião 

de outras atividades demandadas na região, que objetivem os interesses coletivos. 

Para Libâneo (2000), o papel da escola pública na pedagogia crítico-social 

dos conteúdos 

 
[...] consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas 
contradições, fornecendo-lhe um instrumental, por meio da aquisição de 
conteúdos e da socialização, para uma participação organizada e ativa na 
democratização da sociedade (LIBÂNEO, 1984, p. 39). 
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Essa concepção parece representar o modelo democrático que as escolas 

públicas deveriam seguir, uma vez que propõe mais autonomia por parte dos 

educandos, o que pode contribuir em suas compreensões sobre as diversas 

interferências e os interesses que perpassam a sociedade, levando-os a refletir sobre 

o papel de cada um, individualmente, e o de cada grupo organizado, na intervenção 

dessa sociedade (RODRIGUES, 2000). 

De certa maneira, podemos dizer que as escolas públicas estabelecem um 

relacionamento mais estreito com as comunidades do que as escolas privadas. Isso 

se dá porque as ações das escolas públicas parecem estar intimamente ligadas às 

questões da realidade local, uma vez que elas ofertam à comunidade educação e 

atividades internas sem restrição econômica ou de outras dimensões (como o 

Programa Escola Aberta ou o Programa Educação Inclusiva72). Em outras palavras, a 

condição de pública permite que todos os interessados e aptos a frequentar a 

instituição tenham a oportunidade de fazê-lo, reforçando assim o relacionamento entre 

o ensino e a vida cotidiana tanto dos centros urbanos quanto das periferias. 

Sobre as escolas públicas, observamos, em nossa pesquisa, algumas 

características no campo das relações ou, conforme Candido (1977), da estrutura 

total, que parecem estar de acordo com as reflexões já expostas, a saber: 

• os espaços e as atividades são abertos à participação das comunidades; 

• as instituições organizam seus trabalhos em função de um calendário de 

atividade anual; 

• os alunos, em sua maioria, parecem ser advindos de classes populares; 

• os professores de Sociologia são concursados; 

• existe oferta de aulas de revisão preparatórias para o ENEM; 

                                                             
72 A proposta pedagógica do Programa Escola Aberta evidencia a opção política por conceitos como 
apropriação democrática do espaço público, valorização das culturas locais, celebração das diferenças 
no âmbito da igualdade perante a lei e socialização do saber como promoção de autonomia e de 
participação social. Portanto, sua presença em áreas urbanas, com um alto índice de risco e 
vulnerabilidade social, ultrapassa a intenção de buscar a simples solução de retirar os jovens das ruas, 
ocupando-lhes o tempo. Trata-se de movimentar atores políticos, técnicos, públicos e privados, de 
âmbitos federal, estadual e municipal a fim de solidificar as experiências vividas, de forma a que sejam 
incorporadas à vida das escolas e promovam transformações culturais profundas no cotidiano das 
populações envolvidas. 
Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade: O programa promove a formação continuada de 
gestores e educadores das redes estaduais e municipais de ensino para que sejam capazes de oferecer 
educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O objetivo é que as redes atendam com 
qualidade e incluam nas classes comuns do ensino regular os alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Fonte: <http://portal.mec.gov.br>. 
Acesso em: 12 maio 2017. 
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• existe uma flexibilidade por parte da equipe gestora quanto à troca de 

horários e em relação à falta dos professores; 

•  as hierarquias existentes não são rígidas; 

• algumas escolas concorrem regionalmente por financiamento de 

projetos que objetivam melhorar a qualidade do ensino;  

• existe uma visão compartilhada por alguns alunos em não dar 

continuidade aos estudos depois da conclusão do ensino médio. 

As escolas privadas correspondem a uma parcela menor das instituições de 

ensino. Essas instituições estão inseridas em um cenário de competitividade, uma vez 

que são regidas pelo campo do mercado de serviços e precisam, para se manter 

economicamente, de certo número de alunos contratantes. 

Segundo Giroux (2003), essas escolas fazem parte de uma cultura 

empresarial, movida pelos princípios da eficiência contábil, previsibilidade, trabalho 

orientado por um sistema de metas e do mercado. Esses valores são construídos a 

partir da flexibilização das relações de trabalho, da competição, da produção e da 

oferta de mercadorias atrelada à demanda, estruturada gerencialmente de maneira 

rígida e vertical. Para o autor, essa cultura empresarial pode ser compreendida como  

 
[...] um conjunto de forças ideológicas e institucionais que funciona 
politicamente e pedagogicamente para governar a vida organizacional por 
meio do controle gerencial superior e para produzir trabalhadores submissos, 
consumidores despolitizados e cidadãos passivos. Na linguagem e nas 
imagens da cultura empresarial, a cidadania é retratada como uma questão 
totalmente privatizada, cujo objetivo é produzir indivíduos competitivos, 
interessados em si mesmos, competindo pelo seu próprio ganho material e 
ideológico. Reformulando as questões sociais como estritamente individuais 
ou econômicas, a cultura empresarial funciona amplamente para cancelar os 
impulsos e as práticas democráticas da sociedade civil, desvalorizando-os ou 
absorvendo tais impulsos na lógica do mercado. Não sendo mais um espaço 
para disputas políticas, a cultura no modelo empresarial torna-se um 
horizonte abrangente para produzir as identidades, os valores e as práticas 
do mercado (GIROUX, 2003, p. 52-53). 

 

Essa cultura empresarial, que molda a educação de acordo com as 

necessidades do mercado73, parece se opor às características das escolas públicas, 

                                                             
73 A racionalidade que domina a visão tradicional do ensino e do currículo escolar está enraizada na 
atenção estreita à eficácia, aos comportamentos objetivos e aos princípios de aprendizagem que tratam 
o conhecimento como algo a ser consumido e as escolas como locais meramente instrucionais, 
destinados a passar para os estudantes uma “cultura” e um conjunto de habilidades comuns que os 
capacite a operarem com eficiência na sociedade mais ampla. Imersa na lógica da racionalidade, a 
problemática da teoria curricular e escolarização tradicionais concentra-se em questões referentes à 
maneira mais completa ou eficiente de se aprender tipos específicos de conhecimento, criar um 
consenso moral, e oferecer modos de escolarização que reproduzam a sociedade existente. [...] Por 
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já que estas, apesar de manifestarem preocupações voltadas ao atendimento das 

demandas da profissionalização dos jovens e à inserção no mercado de trabalho, 

destinam-se principalmente ao atendimento das demandas sociais, não sendo 

financiadas pelo sistema de mercado, nem tendo necessidade de se inserir em um 

campo de concorrência por alunos. 

Para Zanten (2014), as escolas privadas organizam parte de suas práticas em 

função da concorrência com outras instituições de ensino:  

 
[...] as escolas competem não tanto para melhorar a produtividade interna, 
mas principalmente para, por um lado, manter a atividade cotidiana da 
organização e as condições de trabalho dos profissionais e, se possível, 
melhorá-las; por outro lado, para manter a posição do estabelecimento no 
“quase-mercado” local [...]. Dadas essas premissas, observa-se logicamente 
que a concorrência entre escolas se organiza principalmente em torno dos 
alunos. Em primeiro lugar, a diminuição do número de alunos – excluindo 
aqui, entretanto, os casos extremos que conduzem ao fechamento dos 
estabelecimentos – acarreta geralmente uma diminuição dos outros recursos 
materiais e humanos de que se dispõe e induz a toda uma série de 
perturbações que a maioria dos estabelecimentos trata de evitar (ZANTEN, 
2014, p. 96). 

 

Segundo a autora, para competir, essas escolas devem dispor de certa 

autonomia em relação às autoridades educativas, construindo novas dinâmicas de 

trabalho, ou até mesmo modificando o trabalho docente. No que diz respeito a 

algumas informações obtidas em nossa pesquisa74 sobre as escolas privadas, 

destacamos três aspectos que parecem corresponder às reflexões propostas por 

Giroux (2003) e Zanten (2014) sobre a relação entre cultura empresarial e a dimensão 

da competitividade das escolas privadas: 

1. Todas as escolas privadas pesquisadas manifestam uma cultura 

empresarial. Isso porque, na condição de empresas particulares ou de associações 

religiosas, gerenciam a educação como um produto a ser comercializado para a 

sociedade local. É a partir da venda desse produto, pelo valor da mensalidade escolar, 

que as empresas sustentam suas estruturas, seus proprietários ou representantes.  

                                                             
exemplo, os educadores tradicionais podem indagar como a escola deveria esforçar-se por atingir 
determinada meta predefinida, mas raramente indagam por que tal meta seria benéfica para alguns 
grupos socioeconômicos e não para outros, ou por que as escolas, como atualmente organizadas, 
tendem a bloquear a possibilidade de que classes específicas consigam uma medida de autonomia 
política e econômica (GIROUX, 1997, p. 37-38). 
74 É importante destacar ainda que, para além das três escolas privadas identificadas neste estudo, 
nos últimos anos, tivemos acesso a mais de oito instituições de ensino, na condição de pesquisador ou 
de professor contratado. Ambas as situações nos ajudaram a uma leitura sobre o cenário das escolas 
privadas no município de Natal/RN. 
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2. Como um produto para ser vendido e gerar lucro, precisa ser aceito e 

desejado pelos clientes. As ações que as escolas privadas têm realizado para 

destacar sua proposta de ensino frente as outras inserem-nas no campo da 

concorrência destacado por Zanten (2014). 

3. Como prática empresarial relacionada ao ensino da Sociologia, 

destacamos que a contratação de profissionais licenciados em Ciências Sociais só foi 

iniciada em algumas escolas na medida em que os conhecimentos da Sociologia 

foram solicitados no edital do ENEM. Nesse contexto, a disciplina de Sociologia 

passou de uma condição de obrigatoriedade75, para ser necessária ou indispensável 

a aprovação dos alunos nos exames nacionais e de acesso às universidades.  

Conforme fizemos com a escola pública, identificamos algumas 

características no campo das relações ou, conforme Candido (1977), da estrutura 

total, que parecem estar de acordo com as reflexões já expostas, a saber: 

• os espaços e as atividades são restritos para os alunos e familiares que 

pagam pelos serviços; 

• as instituições organizam seus trabalhos em função de um calendário de 

atividade anual; 

• os alunos, em sua maioria, parecem ser advindos da classe média; 

• os professores de Sociologia estão vinculados profissionalmente às 

instituições por meio de contratos realizados com a carteira de trabalho; 

• existe oferta de aulas de revisão preparatórias para o ENEM; 

• existe uma relação hierárquica rígida que define atribuições de cada 

agente que atua na escola; 

•  todas as escolas concorrem entre si por meio dos “ranks” de aprovação 

dos alunos no ENEM; 

• existe uma visão compartilhada pela maioria dos alunos em dar 

continuidade aos estudos depois da conclusão do ensino médio. 

Essas reflexões nos ajudam a compreender um dos elementos que diferencia 

as escolas públicas das escolas privadas tanto na sua dimensão administrativa quanto 

da sua proposta de atuação no meio social: a necessidade objetiva de as escolas 

privadas manterem seus alunos ou conquistarem outros para garantir a viabilidade 

econômica da instituição que influi diretamente na maneira como esta organiza os 

                                                             
75 Conforme estabelecido pela Lei nº 11.684, de 02 de junho de 2008. 
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trabalhos administrativos e as estratégias ou metodologias utilizadas para garantir 

esse público, uma vez que essa organização do trabalho interno pode repercutir nos 

resultados e na concorrência no mercado, na manutenção ou na conquista de novos 

alunos, e por conseguinte, na sua própria existência como espaço social. 

Os elementos ou as características que diferenciam as escolas públicas das 

privadas, no contexto das relações públicas ou privadas, operam no cotidiano das 

instituições como elementos estruturadores as suas propostas e currículos. Em ambos 

os casos, vemos que o caminho do ensino (e os possíveis elementos necessários 

para que este aconteça) pode ser modificado pelas relações que se estabelecem ou 

que se impõem em cada grupo de escola. Na sequência, veremos como os alunos se 

inserem na condição de agentes sociais que atuam no campo educacional. 

 

4.4 OS ESTUDANTES NAS ESCOLAS 

 

Não poderíamos deixar de reconhecer a importância dos estudantes como 

sujeitos do processo de ensino e de aprendizagem da Sociologia. Assim como as 

escolas e os docentes precisam ser compreendidos a partir do contexto de suas 

relações, os alunos também precisam ser pensados segundo suas próprias 

realidades, sejam elas culturais, econômicas ou sociais. Logo, consideramos os 

alunos como um importante grupo de agentes que atua nas escolas, contribuindo para 

dinamizar o processo de ensino das instituições, por meio das suas realidades e 

demandas. 

Levando em consideração que os alunos fazem parte de diferentes 

juventudes, no que se refere aos contextos, às culturas, às condições de classe, de 

gêneros etc. e que não podemos compreendê-los a partir de uma visão unívoca ou 

geracional, mas como uma construção social (BOURDIEU, 1983c), podemos dizer 

que nos espaços das escolas públicas e particulares são juventudes constituídas por 

diferentes condições econômicas, acesso a bens cultuarias etc. que interagem no 

processo de ensino e de aprendizagem de maneira diversa. 

As condições desiguais de classe ou de acesso a bens culturais dos grupos 

de jovens que atuam nas escolas podem em muito repercutir na maneira como estes 

vivenciam o processo de ensino e de aprendizagem e compreendem o papel da 

disciplina em suas formações. A esse respeito, Rêses (2004) revela em seus estudos 
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que a maneira como os alunos compreendem o papel da Sociologia nas escolas pode 

influenciar o processo de ensino e de aprendizagem, na medida em que eles 

demandam das escolas ou dos professores saberes que se apresentam no campo de 

suas necessidades objetivas. 

Jovens que estudam para concorrer a uma vaga nas universidades, em um 

contexto em que se debate o desenvolvimento das competências e habilidades no 

ENEM, tendem a investir mais tempo de estudos, criar expectativas sobre o processo 

de aprendizagem, requerer da escola e dos professores que os ajudem a atingir esses 

objetivos por meio dessa abordagem. Essas ações podem interferir no processo de 

ensino, na maneira como o conhecimento é trabalhado em sala de aula, nas propostas 

de avaliação, na valorização, na legitimidade e na permanência ou não dos 

professores nas escolas privadas. 

Já jovens que não agem segundo essas motivações, podem interferir na 

dinâmica das escolas, apresentando outras demandas para o conhecimento e para 

os professores e seus processos de formação. Alunos que esperam concluir o ensino 

médio para entrar no mercado de trabalho, sem a perspectiva de continuidade aos 

estudos, podem não se preocupar com as possíveis contribuições que os 

conhecimentos sociológicos poderiam dar para a aprovação no ENEM não fazem 

parte dos seus repertórios. 

 

4.5 AS ESCOLAS E O ENSINO DA SOCIOLOGIA 

 

Nas escolas pesquisadas, verificamos junto aos setores pedagógicos que a 

proposta do ensino da disciplina de Sociologia ainda não havia sido construída pela 

maioria das instituições em função do seu retorno recente ao ensino médio. Logo, 

optamos por entrevistar os dirigentes ou os representantes do setor pedagógico com 

o intuito de obter informações sobre qual seria o papel dessa disciplina na instituição, 

e como a escola orientava as práticas educativas dos docentes e o trabalho docente. 

No campo das escolas pesquisadas, obtivemos informações junto ao setor 

pedagógico e à direção sobre três aspectos que entendemos ser fundamentais para 

compreender o que acontece no interior das escolas no campo das relações sociais 

que podem interferir no ensino da Sociologia. Segue o Quadro 21, elaborado a partir 



133 
 

 
 

de uma síntese dos questionários aplicados nas escolas junto aos gestores com as 

informações obtidas nas entrevistas. 

 

Quadro 21 – O ensino de Sociologia nas escolas 

 Escolas públicas Escolas privadas/particulares 

Papel da 

Sociologia  

• Construir a cidadania na 
cabeça dos estudantes. 

• Ensinar conhecimentos 
necessários para a aprovação dos 
alunos no ENEM. 

• Contribuir na área de ciências 
humanas e suas tecnologias para a 
aprovação dos estudantes no ENEM. 

• Formar os estudantes para a 
cidadania. 

Demanda da 

escola 

• Os problemas de disciplina 
surgem como um dos maiores desafios 
a serem enfrentados pelos discentes 
da Sociologia. 

• A participação dos professores 
em campanhas educativas que 
discutam temas sociais. 

• Posicionamento dos 
professores sobre problemas sociais 
que acontecem no País e no mundo. 

• Motivação dos alunos para 
permanecerem estudando. 

• Ajudar a combater a violência 
na escola. 

• Participar dos encontros 
pedagógicos. 

• Discussão de cidadania  

• Contribuir no processo de escrita 
dos estudantes, ajudando na produção 
de textos argumentativos ou redações 
que abordem temas sociais. 

• Participar de campanhas 
beneficentes na escola. 

• Orientar o grêmio escolar. 

• Contribuir para o crescimento da 
instituição por meio dos resultados nos 
concursos e nas carreiras dos 
estudantes. 

• Política de resultados vinculada a 
perspectiva de cidadania que surge de 
maneira secundária – valorização do 
rendimento escolar 

Orientação 

do trabalho 

docente 

• O professor tem liberdade para 
organizar seu trabalho. 

• O importante é que cumpra 
seu papel na formação dos alunos. 

• Deve discutir a realidade nos 
conteúdos da disciplina. 

• Deve entregar o planejamento 
anual e manter o registro das aulas em 
dia. 

• Deve trabalhar nas aulas 
reservadas para o ENEM. 

• Não existe um processo de 
avaliação do professor. 

• O professor deve participar de 
planejamento interdisciplinar com outros 
docentes das disciplinas de história, 
geografia e filosofia. 

• Deve trabalhar temas que possam 
ser discutidos em redação. 

• Deve trabalhar o maior número de 
questões possíveis que contribua na 
aprovação dos alunos no ENEM. 

• Deve aprender a trabalhar com as 
competências e as habilidades propostas 
pelo ENEM. 

• Deve entregar o planejamento de 
cada unidade detalhado. 

• Deve trabalhar todo o conteúdo do 
livro didático nos três anos letivos. 

• O professor será avaliado 
trimestralmente pelos alunos e pela 
equipe pedagógica. Esse processo de 
avaliação repercute na sua permanência 
ou não na escola. 

• O professor precisa mostrar 
resultados para os alunos para 
permanecer trabalhando na escola. 

Fonte: Autoria própria 
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Conforme analisamos no quadro acima, os gestores das escolas pontuam 

questões distintas sobre o ensino da Sociologia que parecem se alinhar à 

característica de cada tipo de escola analisada anteriormente. Vejamos os aspectos 

do quadro: 

No primeiro aspecto, ambas as escolas enfatizam uma visão de uma 

escolarização instrumental voltada para o ENEM, mas também a construção da 

cidadania, como principal papel da Sociologia. Esse entendimento pode nos ajudar a 

compreender que, apesar de as escolas terem características distintas, precisam 

interferir na realidade dos alunos de modo a contribuir tanto na sua formação 

intelectual quanto na política. 

No segundo aspecto, nota-se nas escolas públicas uma preocupação com a 

inserção social dos alunos e a formação de suas cidadanias, construindo sua condição 

de sujeito ativo na sociedade e a necessidade da participação dos professores de 

Sociologia em atividades de combate e enfrentamento de questões sociais relativas à 

escola como: problemas relativos à conduta, à violência, à evasão escolar etc. 

Em relação às escolas privadas, observa-se uma ênfase na política dos 

resultados da instituição em função do rendimento escolar vinculado ao ENEM. O 

debate sobre cidadania surge como elemento secundário, principalmente vinculado à 

participação dos alunos em campanhas beneficentes ou assistenciais, e na 

participação do grêmio estudantil. 

No terceiro aspecto, relacionado ao trabalho docente, nas escolas públicas, 

há uma valorização do trabalho do professor no sentido de reconhecer a sua 

autonomia levando em consideração o seu papel na formação dos alunos. 

Tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas, identificamos o 

mesmo papel para a Sociologia no que se refere ao ENEM, uma vez que ambas fazem 

referência à importância dos conhecimentos da Sociologia para a vida de estudos dos 

alunos nesse sistema de avaliação. Contudo, chama atenção a expectativa de 

resultados por parte das escolas privadas, que têm orientado o trabalho docente 

nessa perspectiva. Refletindo sobre as demandas das escolas públicas e privadas, 

entendemos que a Sociologia escolar parece ser orientada muito mais pelas 

concepções das escolas do que por um projeto mais amplo de sociedade. 

Como vimos anteriormente, essas dinâmicas, demandas e contextos, 

precisam ser levadas em consideração na medida em que podem influenciar as ações 
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dos docentes. Em nosso ponto de vista, essas informações contribuem para afirmar 

que ocorre um direcionamento por parte dos agentes no interior das escolas que 

recontextualiza os conhecimentos ou o papel da disciplina na sociedade. 

 

4.6 OS PROFESSORES COMO AGENTES DAS ESCOLAS NO CAMPO 

EDUCACIONAL 

 

Os professores e as professoras, como agentes dos espaços escolares e 

mediadores da construção dos saberes sociológicos nas instituições de ensino, 

contribuem na materialização das diretrizes ou nas orientações propostas nos 

documentos oficiais, por meio das suas práticas construídas em seus processos 

formativos e das dinâmicas e realidades que operam motivando suas ações no 

cotidiano escolar. 

Essas demandas sociais observadas nas escolas – formação dos alunos, 

construção da cidadania, desempenho no ENEM, entre outras –, operam diretamente 

nas ações dos professores e das professoras, podendo construir uma distância entre 

suas práticas educativas e os modelos científicos ou curriculares que são 

apresentados como orientação ou diretrizes da ação (SACRISTÁN, 2000)76. 

Para compreender como essas demandas e as dinâmicas das escolas podem 

repercutir nas práticas educativas dos professores no que diz respeito à maneira como 

a Sociologia é ensinada nas escolas, é importante pensar: 

• na relação entre os professores e as diferentes escolas do campo 

educacional; 

• como a estrutura escolar pode interferir no trabalho docente ou na 

proposta de ensino de Sociologia. 

Para isso, identificamos algumas situações práticas ocorridas nas escolas 

pesquisadas que nos revelam essas dinâmicas. 

No caso dos docentes das escolas públicas, podemos dizer que a 

estrutura administrativa das escolas parece influenciar em suas ações, principalmente 

                                                             
76 A atividade do professor não se define na realidade, prioritária nem fundamentalmente, a partir de 

uma cultura pedagógica de base científica, seja qual for a acepção ou paradigma do qual se pauta na 
hora de definir um modelo de comportamento docente, mas surge de demandas sociais, institucionais 
e curriculares prioritariamente, prévias a qualquer proposição, às quais depois se modela e racionaliza 
e ataca inclusive a partir de argumentações pedagógicas. Daí a perpétua insatisfação entre as 
demandas de um modelo e as da situação prática dada (SACRISTÁN, 2000, p. 170). 
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em função de suas relações de trabalho, uma vez que as escolas pesquisadas são de 

responsabilidade do estado e uma parcela significativa dos profissionais que atua em 

sala de aula e nos setores administrativos é de servidores públicos contratados por 

meio de um concurso e, portanto, considerados efetivos. 

Segundo Arroyo (2013), essa condição de concursados ou de estatutários 

possibilita aos profissionais que atuam na instituição, mais precisamente aos 

professores e professoras, uma estabilidade das condições de trabalho, o que pode 

influenciar diretamente em suas autonomias, ou na maneira como atuam ou como 

interferem no cotidiano da instituição (ARROYO, 2013, p. 71). 

Nas escolas públicas pesquisadas, observamos muitos posicionamentos 

críticos dos professores em relação à maneira como a equipe pedagógica ou a própria 

direção atuava, confirmando a compreensão de Arroyo (2013). Esses 

posicionamentos parecem ser motivados (ou expressos como resposta) aos 

problemas e desafios postos nas práticas educativas. 

É importante ressaltar que a intervenção dos docentes como expressão de 

suas autonomias no cotidiano das escolas de modo algum pode ser generalizada 

como prática que anula o trabalho pedagógico, visto que as escolas, como instituições 

burocráticas, organizam suas dinâmicas de trabalho em torno de procedimentos 

estabelecidos tanto pelos órgãos administrativos externos a ela quanto pela 

necessidade organizacional das suas ações, que podem se expressar de maneira 

mais democrática garantindo a participação dos que atuam no seu cotidiano. 

Um fato relacionado a essa reflexão foi vivenciado na Escola Estadual da zona 

oeste um. Conversando com a docente de Sociologia na sala dos professores, fomos 

interrompidos pelo convite da coordenação pedagógica para participar de uma reunião 

em que todos precisavam definir um plano de atividades para um projeto ao qual a 

instituição estava vinculada. Esse convite da coordenação demonstra a existência de 

abertura na escola pública para a participação dos docentes na tomada de decisões 

sobre questões que podem repercutir nas ações educativas. 

Outra situação que caracteriza a autonomia ou intervenção por parte dos 

docentes aconteceu no Escola Estadual da zona leste dois, quando uma professora 

afirmou não concordar com os dias reservados para as avaliações bimestrais. Nesse 

sentido, para não prejudicar seu planejamento, deixou de realizar a avaliação, 
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conforme o calendário escolar, mas somente quando verificasse que os alunos 

estariam “preparados para responderem suas questões”. 

Na Escola Estadual da zona norte dois, essa autonomia se manifestou de 

maneira contrária a anterior. Um docente se negou a dar aula de revisão para uma 

turma, cujos representantes afirmaram estar com “dificuldades” na disciplina, em 

função dos poucos momentos que tiveram em sala de aula, decorrente do período da 

paralização dos profissionais da educação. 

Outra situação que reforça essa condição de autonomia é a adesão dos 

docentes aos processos de paralização das atividades escolares ou o engajamento 

nas greves. É muito comum a maioria dos docentes de uma escola pública deliberar 

pela dispensa das aulas para participar de ações de manifestação política. Nesse 

sentido, podemos dizer que a participação política dos docentes pode ser também 

uma consequência direta das suas condições de trabalho nas instituições públicas. 

Desse modo, compreendemos que as ações docentes, possivelmente 

motivadas por suas condições de trabalho ou pela configuração democrática da 

instituição, interferem diretamente no trabalho pedagógico das escolas, 

representando o que Antonio Candido (1977) considerou ser um conjunto de relações 

que modificam o que fora estabelecido legalmente nas instituições de ensino. Tais 

constatações nos ajudam a compreender que o grau de autonomia do trabalho 

docente nas escolas públicas tanto repercute nas suas práticas educativas quanto em 

sua participação política nas questões internas ou externas as escolas. 

Nas escolas privadas, autonomia e democracia podem fazer parte do discurso, 

mas essas instituições organizam e funcionam como empresas, concorrendo entre si 

sob uma perspectiva mercadológica. Assim, orientam suas práticas educativas dentro 

uma perspectiva da política de resultados, com isso, a relação estabelecida com os 

professores se dá em função da adequação do trabalho pedagógico com vista a 

atender as demandas da escola. 

A permanência dos professores nessas instituições na condição de 

contratados é condicionada pela capacidade destes em executar o projeto de ensino 

vinculado principalmente à aprovação dos alunos no ENEM (conforme vimos no 

Quadro 2. Caso os professores não correspondam a essas expectativas, estarão 

sujeitos a perder seu posto de trabalho. 
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É o que constatamos no relato de um dos professores de Sociologia 

entrevistados que havia sido demitido de outra escola privada em que trabalhava77. 

No ano de 2014, o professor, após ter sido aprovado em um processo de seleção, 

iniciou seu trabalho em uma das escolas particulares do município, utilizando os 

conhecimentos construídos na disciplina “Pluralidade cultural e educação78” para 

planejar o ensino. Na primeira semana de aula, deu início a um debate com os alunos 

do primeiro ano do ensino médio sobre a relação indivíduo e sociedade, destacando 

o papel da cultura e da socialização na formação de diferentes grupos e identidades 

sociais. Em três aulas de cinquenta minutos, o professor utilizou uma metodologia de 

trabalho que agrupava os alunos em função de características identificadas por eles 

mesmos, como religião, identidade musical, gênero e bairro onde moravam. Isso para 

discutir as influências que a sociedade poderia exercer (por meio da cultura ou do 

processo de socialização) na maneira de ser, pensar e agir de cada jovem. O 

professor relatou que a proposta da atividade era utilizar uma “situação real da vida 

dos estudantes” para apresentar os conhecimentos considerados importantes pelo 

docente, para uma turma de adolescentes recém-saídos do ensino fundamental. 

Uma semana depois de concluir o bloco de aulas, o professor foi chamado à 

coordenação pedagógica da escola para dar explicações sobre a maneira como 

estava trabalhando em sala de aula. Para o coordenador, o professor ensinava os 

conteúdos da Sociologia de forma errada. Isso porque os alunos estavam discutindo 

temas soltos na sala de aula enquanto deveriam estar aprendendo as competências 

e habilidades proposta pelo ENEM para aquela disciplina. 

A autoridade escolar destacou ainda que a atividade incitava os alunos a 

questionar o papel da escola, haja vista que o professor “tinha afirmado que a 

instituição influenciava os jovens a se comportar da forma como a sociedade 

estabelece”. Quando o professor tentou justificar a proposta da atividade, foi 

questionado porque não estava ajudando os alunos com o ENEM. O docente informou 

que não tinha conhecimentos sobre as competências e habilidades, mas que estava 

contribuindo na formação dos jovens. Na semana seguinte, o professor foi demitido 

da escola. 

                                                             
77 O docente entrevistado solicitou que ao discutir esse relato não fizéssemos referência a instituição 
em que trabalha atualmente nem ao seu nome fictício. 
78 Identificada no campo da formação docente como disciplina de formação especifica da licenciatura.  
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Outra situação que ilustra a relação entre professores e escolas privadas foi 

expressa pelo professor Marcos. Segundo ele, a escola em que trabalha passou a 

valorizar sua proposta de ensino em função de este ter “acertado” o tema de redação 

do ENEM do ano de 2014: Publicidade infantil em questão no Brasil. 

O docente relatou que passou a abordar temas ou problemas sociais em suas 

aulas, identificando possíveis argumentos de redação, em resposta a uma imposição 

manifestada pela escola no ano em que foi contratado. Afirmou que antes de “acertar 

o tema da redação”, a disciplina de Sociologia não era tão valorizada na escola. Ao 

passo que, mesmo sendo obrigatória nos três anos do ensino médio, a instituição só 

ofertava aulas nessa área para os dois primeiros anos. Segundo ele, como “o terceiro 

ano é preparatório para o ENEM”, os tempos de aulas privilegiavam disciplinas como 

Química, Física, Matemática e Português. 

Toda essa situação mudou quando, em uma aula sobre indústria cultural, 

discutiu o impacto das mídias na cultura do consumo das crianças e dos adolescentes, 

os alunos fizeram anotações e utilizaram os conhecimentos como argumentos no 

exame. Em função dos resultados/notas das redações, os alunos reivindicaram à 

escola que o terceiro ano do ensino médio ofertasse aulas de Sociologia. No ano 

seguinte, a disciplina passou a compor os horários e, por sua vez, o trabalho do 

docente passou a ser mais valorizado. 

Nas duas situações acima, vimos que as escolas privadas exercem uma 

significativa coerção sobre a maneira como os professores trabalham os 

conhecimentos sociológicos: penalizando os que não se adaptam a sua proposta 

pedagógica e premiando os que o fazem. Para Contreras (2012), essas maneiras de 

ensinar que são impostas aos professores na forma de currículos, objetivos, 

conteúdos e metodologias, e que não permite atuar com autonomia e profissionalismo, 

deterioram suas condições de trabalho desencadeando um processo de 

proletarização docente. Esse processo é resultante da racionalização do ensino que 

determina  

 
[...] o currículo a ser adotado nas escolas, a extensão de todo tipo de técnicas 
de diagnóstico e avaliação dos alunos, a transformação dos processos de 
ensino em microtécnicas dirigidas à consecução de aprendizagens concretas 
perfeitamente estipuladas e definidas de antemão, as técnicas de 
modificação de comportamento, dirigidas fundamentalmente ao controle 
disciplinar dos alunos, toda a tecnologia de determinação de objetivos 
operativos ou finais, projetos curriculares nos quais se estipula perfeitamente 
tudo o que deve fazer o professor passo a passo ou, em sua carência, os 
textos e manuais didáticos que enumeram o repertório de atividades que 

http://g1.globo.com/educacao/enem/2014/noticia/2014/11/tema-da-redacao-do-enem-sobre-publicidade-infantil-no-brasil.html
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professores e alunos devem fazer etc. Tudo isso reflete o espírito de 
racionalização tecnológica do ensino, na qual o docente vê sua função 
reduzida ao cumprimento de prescrições externamente determinadas, 
perdendo de vista o conjunto e o controle sobre sua tarefa (CONTRERAS, 
2012, p. 40-41). 

 

É essa racionalização do ensino que se manifesta nas práticas educativas de 

alguns professores que atuam nas escolas privadas. Isso acontece quando são 

impostas maneiras de ensinar a Sociologia, comprometidas com uma política de 

resultados e com as demandas estabelecidas pelo mercado, deixando em segundo 

lugar as contribuições dessa disciplina para a formação política e crítica dos 

estudantes. 

 

4.6.1 O que dizem os professores sobre a escola 

 

Em consonância com a identificação dos elementos constitutivos das escolas 

públicas e privadas, as falas dos entrevistados revelam um conjunto de realidades que 

interage diretamente com a maneira como a Sociologia tem sido ensinada em sala de 

aula. Nessa direção, as palavras dos professores expressam os conflitos e as tensões 

vivenciados no cotidiano nas escolas. Os que trabalham nas escolas públicas 

expressam mais autonomia no que se refere à decisão de como ensinar. Já os que 

trabalham nas escolas privadas precisam se adequar às demandas de cada espaço 

para permanecer na condição de contratado. 

Para discutir essas questões, seguem as informações sobre como se dá a 

relação de trabalho na escola, se a hierarquia escolar pode influenciar na prática 

docente, quais seriam as demandas e os principais desafios para essa disciplina, 

como os alunos podem influenciar as práticas educativas, se os agentes da escola 

reconhecem o papel da Sociologia e até que ponto que essas questões podem 

repercutir nas práticas educativas. 

 

Quadro 22 – Os professores e as escolas públicas e privadas 

Questões Falas dos entrevistados Elementos significativos 

Em relação à 
escola, qual a 
sua relação no 
trabalho e os 
principais 
desafios? 

Interessante porque já trabalhei em dois tipos 
de escolas, atualmente estou na Escola 
Estadual da zona leste três que é uma escola 
polo de Natal, mas também já trabalhei em 
outra realidade a do interior, e isso por si só já 
diferencia. Há de se levar em conta que são 
problemáticas de vários âmbitos, a do 

 
Não faz referência aos 
processos hierárquicos. 
 
Os desafios apresentados 
estão no campo da realidade 
dos alunos. 
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estudante em si, do modelo educacional e da 
estrutura escolar. 
[...] Em relação aos estudantes o grande 
desafio é sempre atraí-los, mostrar a eles a 
importância do estudar a Sociologia e isso tem 
que ser feito através da relação dos conceitos, 
dos conteúdos a realidade deles. [...] 
[...] o corpo docente e a estrutura escolar 
imprimem tanto demandas quanto dificuldades 
influenciadas de acordo com a localidade 
(Professor Júlio). 

 
Os desafios postos são 
locais. Se apresentam de 
acordo com cada realidade. 

Como a sua 
condição de 
servidor ou de 
empregado 
CLT dentro 
desse 
contexto de 
relações 
hierárquicas 
influencia na 
sua maneira 
de ensinar ou 
dos 
companheiros 
que você 
observa no 
cotidiano das 
escolas? 

No privado existe uma cobrança e você tem 
formações que a escola particular exige e que 
você pode por em prática aqui na escola 
pública [...]. 
[...] hierarquia é uma forma de organização, de 
diálogo, porque quem está em uma posição 
hierárquica superior acho tem condições de 
orientar os seus subalternos para um melhor 
funcionamento, no nosso caso aqui no 
processo ensino/aprendizagem.  
[...] Acho que a hierarquia é necessária. Na 
instituição pública ela é mais flexível, mais 
fragilizada.  Não querendo julgar os colegas, 
mas a gente ver professores que alguns 
chegaram tentando fazer alguns trabalhos e 
com as dificuldades foram desestimulando 
(Professor Marcos). 

O docente atua nas escolas 
públicas e privadas. 
 
Valorização da hierarquia 
como elemento de 
organização do trabalho 
 
A hierarquia surge como mais 
flexível nas escolas públicas 
 

Qual seria a 
influência da 
sua relação de 
trabalho na 
escola com a 
sua maneira 
de fazer a 
Sociologia? 
(Privado e 
Público) 

Na escola pública eu não tive tanta 
interferência, tive mais dificuldades de trabalhar 
na esfera privada, porque além das aulas 
serem muito limitadas, houve momentos que 
tive que dividir a aula, uma semana era 
Sociologia e na outra era o professor de 
Filosofia, então, você imagina a dificuldade 
para um programa extenso como o de 
Sociologia. Eu sempre digo que a maior 
dificuldade não é a que se faz na proposta do 
professor, o professor tem liberdade na escola 
pública, pelo menos até hoje. 
Estou com quinze anos de estado, passei por 
uma dezena de escolas, nunca ninguém tentou 
questionar o que é que estou ensinando e por 
que estou ensinando, então, vejo isso como 
algo positivo no sentido de que é uma confiança 
em mim, e vejo negativo porque pode ser algo 
que as pessoas achem sem importância 
(Professor João). 

O docente atuou nas escolas 
privadas. 
O professor tem liberdade de 
organizar seu trabalho 
pedagógico. 
A liberdade do trabalho 
pedagógico do professor de 
Sociologia pode ser positiva e 
negativa. 
 
O ponto negativo destacado 
se refere a possibilidade de 
os agentes não darem 
importância ao ensino de 
Sociologia, não se 
importando com a forma que 
é trabalhado em sala. 

De que 
maneira a sua 
condição de 
professor 
concursado 
influencia na 
sua prática 
docente? 

O fato de ser concursado me traz uma 
tranquilidade maior para trabalhar [...] A 
tranquilidade do concurso é boa, mas que fica 
muito subjetivo. [...] 
Acho que isso tem muito a ver com o papel da 
educação no estado, o que o estado espera. O 
indivíduo que não é concursado, que trabalha 
no setor privado, existe o foco, os alunos no 
sentido de prestar contas para o Enem, coisas 
desse tipo. Em tese no estado não temos essa 
pressão, mesmo que o professor queira adotar, 

 
A autonomia do trabalho do 
servidor público é destacada. 
 
Descreve que no setor 
privado existe uma maior 
cobrança por resultados do 
trabalho docente. 
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que é uma experiência na qual o professor 
chega animado para trabalhar, no geral o 
ambiente escolar diz não. 
A subjetividade que me refiro é que além da 
liberdade de cada um, porque hoje no estado 
você pode escolher em dar aula de Sociologia 
ou de matemática e ninguém vai questionar, o 
que estou querendo dizer é que isso faz com 
que você fique tranquilo para trabalhar com o 
que acha que seja melhor forma o mais correto 
em relação a conteúdos e conhecimentos. 
[...] A segurança do profissional quando ele é 
concursado é outra, o tipo de trabalho dele com 
relação à forma de abordar cada conteúdo fica 
muito mais visível, ele se posiciona, expõe sua 
opinião, a forma que o conteúdo é organizado, 
muda de acordo com o que ele acredita, não só 
na Sociologia como também em outras 
disciplinas (Professor José). 

Destaca que no setor público 
não existe “pressão” ao 
trabalho docente. 
 
As pessoas da escola pública 
não questionam os 
conteúdos que são 
trabalhados no ensino da 
Sociologia.  
 
O professor tem a liberdade 
de se posicionar em sala de 
aula conforme sua visão de 
mundo. 

A hierarquia 
da escola na 
sua condição 
de CLT pode 
influenciar na 
sua maneira 
de ensinar? 

Influência sim, porque existe a discussão de 
que por serem alunos que estão pagando, a 
quem a escola vai dar voz, aos alunos que 
fazem a escola ou aos professores que apesar 
de também fazerem parte dessa escola, podem 
ser substituídos rapidamente? O que não 
acontece necessariamente da mesma forma 
com a saída de alunos. Então, acho que a 
escola fica muito nesse sentido, para nós 
professores a escola apresenta que defende o 
seus professores mas que na prática o alunos 
passam a ter mais direitos do que são cordados 
por contratos assinados [...]. 
No entanto, a hierarquia direta que também 
participo, é feita pela orientadora pedagógica 
das três series e a coordenadora geral, que me 
dão total liberdade para fazer meu trabalho, não 
limitam meus assuntos ao contrário me 
incentivam a abordar questões 
problematizadas na sociedade, no intuito de 
explicar aos estudantes que a realidade na qual 
eles e estão inseridos não caiu do céu, ela foi 
criada e inventada pelos indivíduos que aqui 
estão. Nesse sentido eu me sinto muito aberto 
pra trabalhar não com o que quero, mas de 
acordo com os livros da Sociologia, os 
documentos, com a proposta que é própria da 
Sociologia (Professor Rogério). 

 
Professor de escola privada. 
 
A condição de trabalho 
influencia as práticas 
educativas do docente de 
Sociologia. 
 
Existe uma ênfase nas 
demandas dos alunos no 
espaço.  
 
Apesar das questões acima 
destacadas, afirma que a 
orientação pedagógica 
possibilita uma autonomia ao 
trabalho docente. 
 

De que forma 
essa relação 
de trabalho 
não 
concursada 
influência o 
cotidiano das 
suas aulas, as 
suas relações 
e autonomia 
no processo 
ou no espaço 
escolar? 

É um ponto importante, na Instituição que tenho 
duas aulas eu tenho autonomia de fato de 
trabalhar no processo, a hierarquia existe, mas 
não existe influência nos conteúdos 
trabalhados. Já na outra instituição que é uma 
aula por semana, de fato há essas implicações, 
uma das principais é a cobrança do que se deve 
ser trabalhado no ENEM e principalmente a 
questão dos estudantes enfatizarem 
determinadas situações em que o professor 
perde autonomia do processo. [...]. 
Um dia, um grupo com quatro alunos foram a 
diretoria informar que eu estava deixando de 

 
Reconhece a existência das 
relações hierárquicas, 
destacando a autonomia na 
escola dos conteúdos por 
parte do professor. 
 
Ao fazer referência a outra 
instituição privada que 
trabalha, revela que a 
condição de autonomia do 
trabalho docente é limitada 
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dar aulas para trabalhar temas de redação, eu 
fui advertido, sinalizado, uma vez que isso não 
acontecia de fato, pelo contrário: eu mostrando 
que um dos fatores que contribuem para o 
abstrato e do artesanato intelectual dentro da 
redação do ENEM é a argumentação que o 
conhecimento sociológico filosófico oferece. 
Isso demonstra que lá as relações de hierarquia 
são bem determinadas e consequentemente a 
cobrança tira sua autonomia dentro do 
processo (Professor Manuel). 

em função da cobrança por 
resultados no ENEM. 
 
O docente foi denunciado 
pelos alunos por não estar, 
na opinião deles, trabalhando 
temas relacionados a 
redação. 
 
Essa situação reforça a 
fragilidade de autonomia que 
o docente tem ao trabalhar 
nas escolas privadas. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As falas identificadas nas entrevistas do Quadro 22 revelam o quanto as 

escolas públicas e privadas e a ação dos agentes que atuam em seu interior 

repercutem na maneira como o docente da disciplina de Sociologia encontra apoio 

para as suas práticas, enfrenta empecilhos, adequa-se às demandas, vive ou não uma 

condição de autonomia. 

As falas dos professores das escolas públicas expõem que o contexto das 

relações de trabalho, das demandas para a educação, repercute em certa autonomia 

dos professores ao ensinar a Sociologia. É o que revela o professor Júlio, ao não fazer 

referência às questões hierárquicas na escola, apesar de ter sido questionado sobre 

sua existência. 

O docente pontua que um dos principais desafios do ensino da Sociologia 

está relacionado a própria realidade dos alunos. Essa “realidade”, como pontua o 

docente, pode ser compreendida como suas condições sociais de moradia, acesso a 

bens culturais etc. Ao considerar essas condições, a fala do professor revela que o 

seu planejamento tem sido construído de maneira comprometida com a aprendizagem 

dos alunos, possibilitando que os conhecimentos sociológicos sejam acessados pelos 

jovens, independentemente das suas condições sociais. 

O professor Marcos, afirmando que nas escolas públicas as questões 

hierárquicas se manifestam de maneira mais flexível, defende o papel da hierarquia 

nesse setor como elemento de organização do processo ensino/aprendizagem. Por 

sua vez, o professor João, que teve uma experiência de trabalho nas escolas privadas, 

afirma que, na escola em que atua (na pública), tem liberdade de organizar suas 

práticas educativas. Porém, segundo ele, essa “liberdade” ao mesmo tempo que pode 

ser considerada “positiva”, revelando certa confiança no educador, pode ser vista 
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também como “negativa”, uma vez que ela pode resultar da não importância que os 

agentes dão ao ensino de Sociologia na escola. Ou seja, ao não se preocupar com a 

forma que o trabalho do professor é organizado, a escola pode expressar tanto uma 

confiança na autonomia docente quanto uma ação que negligencia essa disciplina e 

o seu representante. 

No setor público, segundo o professor José, não existe “pressão” ao trabalho 

docente. Os profissionais que trabalham com ele nem mesmo questionam quais os 

conteúdos que são ensinados na Sociologia. Essa condição permite que os docentes 

tenham a liberdade de se posicionar em sala de aula conforme sua visão de mundo. 

Para o docente, isso se dá principalmente em função da “segurança profissional do 

concursado”. 

Podemos verificar interpretações diferentes nas falas dos docentes das 

escolas privadas. Por exemplo, para o professor Rogério, a escola privada em que 

trabalha influencia em suas práticas educativas em sala de aula. Isso ocorre quando 

a instituição, enfatizando as demandas dos alunos no que se refere à capacitação 

para os exames como o ENEM, prioriza atividades vinculadas ao rendimento ou aos 

resultados escolares. Mesmo reconhecendo que a escola estabelece um controle 

sobre as atividades que o professor deve realizar, o entrevistado afirma que a 

orientação pedagógica tem garantido a autonomia do seu trabalho docente. Essa 

afirmação do professor parece se contrapor ao que vem sendo identificado na 

pesquisa: os docentes das escolas privadas têm cada vez menos autonomia de 

planejar suas práticas educativas de acordo com o papel da disciplina que acreditam. 

Segundo o professor Manuel, mesmo fazendo referência à autonomia que 

uma das escolas em que atua dá ao seu trabalho, ressalta que as relações 

hierárquicas e de poder são presentes em seu cotidiano. Isso porque, em outra 

instituição privada em que exerce a função de professor, a condição de autonomia do 

trabalho docente é limitada em função da cobrança por resultados no ENEM. Ele 

comenta que já foi “advertido” pela escola como resposta da instituição à reclamação 

de um grupo de alunos que afirmou que o docente não estava trabalhando temas 

relacionados à redação. Para Manuel, essa situação reforça a fragilidade de 

autonomia que o docente tem ao trabalhar nas escolas privadas. 
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4.7 O QUE DIZEM OS PROFESSORES SOBRE OS ALUNOS E O ENSINO DA 

SOCIOLOGIA 

 

Os contextos, as demandas, as dificuldades ou não de aprendizagem dos 

estudantes podem repercutir diretamente na maneira como os professores ensinam a 

Sociologia. Isso porque, ao participar do processo de ensino e de aprendizagem, eles 

trazem consigo suas condições sociais de classe, de acesso a bens culturais, de 

violência ou não das suas comunidades, de projetos de vida que demandam ou não 

conhecimentos da disciplina de Sociologia. 

Para compreender como as ações e as demandas desse grupo de agentes 

podem repercutir nas práticas educativas, perguntamos aos professores como os 

alunos influenciam no ensino da Sociologia. 

 

Quadro 23 – Como os alunos influenciam o ensino da Sociologia 

Questões Falas dos entrevistados das escolas públicas 
Elementos 

significativos 

Os alunos 

influenciam na 

maneira como 

você trabalha o 

ensino da 

Sociologia? 

Como? 

Sempre, o vocabulário, vestuário, local social, 

todas essas coisas. [...] A cada turma o conteúdo 

se desdobra de uma maneira diferente, mesmo 

sendo feito o mesmo planejamento, utilizando os 

mesmos tópicos, mas a explicação vai variando 

de acordo com a demanda que a sala de aula trás 

(Professor Júlio). 

 

A realidade do aluno é 

considerada como 

principal elemento que 

influencia o ensino da 

Sociologia. 

Influenciam muito, falando na realidade da 

Escola Estadual da zona leste dois, onde existem 

alunos que são muito sofridos na história de vida 

deles e que o professor passar conceitos teóricos 

ou que precisem de uma leitura maior é muito 

difícil. [...] Isso me força a ter leituras 

diferenciadas, observando no convívio com eles 

como posso atingir esse interesse pelo ensino da 

Sociologia, conquistar o interesse e fazer com 

que eles leiam um pouco mais, que venham a se 

interessar por conceitos mais teóricos e saiam do 

senso comum. Isso me ensina a inventar, 

provocar novas maneiras para o ensino da 

Sociologia. 

No ensino privado a provocação é diferente, 

temos alunos com uma história de vida diferente. 

Se for falar em inteligência todos temos iguais, 

então, é a história de vida que vai dificultar ou 

facilitar para cada indivíduo. Os alunos da escola 

privada possuem uma vida bem mais tranquila, 

um capital cultural como diria Pierre Bourdieu, 

 

As condições 

econômicas e culturais 

são apontadas como 

elementos que 

influenciam as práticas 

do docente. 

 

Revela que precisa 

pesquisar mais para 

planejar suas aulas na 

tentativa de contribuir 

na formação dos 

alunos. 

 

Pontua que no ensino 

privado a realidade é 

diferente.  

 

Faz referência ao 

capital cultural dos 
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viagens, experiências, fazem cursos de línguas 

fora do colégio, vivências múltiplas, mas que 

muitas vezes não se interessam e até 

subestimam a escola, com a ideia que pelos pais 

pagarem eles serem possuidores dos 

funcionários, alguns casos ainda da 

desvalorização do professor em sala de aula, 

exemplificando, quando o aluno diz que não 

precisam de determinados conhecimentos 

acreditando que já tem um futuro garantido 

seguindo a carreira política do pai. Dessa forma, 

isso nos estimula a buscar uma nova didática, 

uma nova postura em sala de aula diferente da 

escola pública, e ao mesmo tempo existe o aluno 

que você erra no conceito eles estão ali 

prestando atenção, usando um termo informal, 

são na grande maioria prepotentes, porque 

acham que sabem muito, de fato eles possuem 

muitas informações, mas possuem a maturidade 

de trabalhar essas informações. 

 [...] às vezes esses alunos pegam elementos do 

senso comum que transitam nos veículos de 

comunicação de massa, e como tem uma 

predominação muito grande eles afirmam como 

realidade (Professor Marcos). 

alunos como elemento 

que influencia o 

ensino.  

 

Destaca o processo de 

empoderamento dos 

alunos na escola. 

 

O professor passa a se 

adaptar a realidade 

dos alunos nas escolas 

privadas. 

 

A opção dos alunos 

pelas informações 

advindas pelos meios 

de comunicação de 

massa. 

Falar de aluno é falar de diversidade, falar de 

conflito. [...]  

Pensar diversidade e pensar diversidade em 

meio a um conflito que é a sala de aula é muito 

complicado. Então, considero que minha sala de 

aula é constituída por diferentes pontos de vista, 

visões, embora prevaleçam sensos comuns, que 

acabam influenciando (Professor João). 

Pensa a influência dos 

alunos em suas 

práticas a partir da sua 

condição de 

diversidade. 

A aula leva em 

consideração os 

diferentes pontos de 

vistas. 

Os alunos influenciam pelo feedback e na forma 
de pensar minha prática (Professor José). 

O retorno que os 

alunos possibilitam a 

prática docente. 

Sim, eu tenho quinze turmas pela manhã e cinco 
à tarde. São 20 turmas. Na Universidade 
particular também ensino, Sociologia, filosofia, 
política, agora mesmo vou começar com políticas 
publicas. 
[...] mas o que estou querendo dizer é o seguinte, 
é tão estranho você ter 500, 600 alunos [...] 
Tenho em cada turma alguns alunos militantes. 
Aqui nós temos a juventude socialista, algumas 
correntes, um ou outro aluno militante, que acha 
interessante demais a discussão sociológica 
(Professora Terezinha). 

A quantidade de 

alunos da docente é 

considerada um 

elemento que 

influencia seu trabalho 

pedagógico. 

 

Alguns alunos se 

interessam pela 

discussão da disciplina 

de Sociologia por 
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estarem vinculados a 

grupos políticos.  

 

Deve influenciar, esse é o objetivo, porque se o 

professor traz uma realidade importada ao que 

ele vai passar para os alunos, pronta, fechada e 

finalizada, primeiro que tudo já não é ciência, se 

o objetivo é trabalhar ciências sociais junto com 

os alunos, tem que estar aberta para essa 

construção porque a ciência está sempre sendo 

descoberta. A partir da realidade dos estudantes 

é que você vai construindo essa ciência. 

O professor precisa ter o conhecimento de como 

é a vida dos seus alunos, o seu dia a dia, até 

mesmo para encontrar formas de despertar o 

interesse deles pela disciplina. Por exemplo, 

trabalhar com uma música que eles gostam de 

ouvir, se no âmbito escolar existir tribos 

diferenciadas, trabalhar em cima disso para que 

cada um fale de si e conheçam a outras tribos 

urbanas. A criatividade traz o interesse do aluno, 

por isso, que é relevante aquilo que os alunos 

fazem, mesmo que ainda seja na grande maioria 

adquirido pelo senso comum. Mas o professor 

pode a partir disso construir o conhecimento 

científico a partir de dados, estatísticas, 

pesquisas e da teoria sociológica, mas levando 

em conta a realidade de seus alunos (Professor 

Pedro). 

 

A importância dos 

alunos nas práticas 

educativas 

 

A necessidade de 

trabalhar a realidade 

dos alunos na 

construção dos 

conhecimentos 

científicos da 

disciplina. 

 

Importância de levar 

em consideração os 

saberes dos alunos 

(mesmo sendo os do 

senso comum) para a 

construção do 

conhecimento. 

 

Os alunos da escola privada teriam em tese mais 

habilidades, porém, os alunos da escola pública 

viveriam muito mais na prática a imposição que a 

sociedade tem, então, sempre existe essa 

questão sobre o que tem mais habilidades e o 

que vivência mais a realidade.  

Na minha prática isso meio que ainda não está 
respondido.  Mas influência sim, porque, quando 
planejo uma aula que vai ser dada para três ou 
quatro turmas no mesmo dia, apesar de ser o 
mesmo assunto e os mesmos exemplos e 
concluir a aula do mesmo jeito, porém, a forma 
como os alunos compreendem determina muito 
como eu irei dar continuidade ao conteúdo a 
seguir (Professor Rogério). 

 

Diferencia os alunos 

das escolas privadas 

como tendo mais 

habilidades do que os 

das escolas públicas.  

 

A maneira como cada 

grupo de alunos 

compreende, 

influência nas práticas 

educativas do docente.  

 

Certamente, aconteceu uma situação bem chata, 
um professor trabalhava em uma das instituições 
há aproximadamente seis anos, e durante um 
processo político um estudante perguntou em 
sala se tinha sido golpe ou impeachment na 
votação do Congresso em abril da presidenta 
Dilma. Ele falou em sala contextualizou 
historicamente e disse que tinha sido um golpe. 

 

Destaca o processo de 

empoderamento dos 

alunos na escola. 
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Com isso, um dos estudantes elaborou um 
abaixo assinado para tirar o professor, colheram 
aproximadamente 17 nomes, um número irrisório 
em um espaço de 350 estudantes, mas ao 
retornar do recesso escolar o professor já não 
fazia mais parte do quadro da instituição. Isso 
trouxe uma série de implicações porque 
infelizmente mostra que os estudantes são vistos 
de fato no setor privado como um cliente [...] 
(Professor Manuel). 

Os alunos não 

considerados no setor 

privado como clientes. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As falas dos docentes revelam que as ações dos alunos repercutem também 

no ensino da Sociologia. Essa condição reforça que as escolas públicas e privadas, 

além de expressar propostas distintas para o ensino da Sociologia por meio da ação 

dos seus dirigentes (conforme vimos anteriormente) ou da condição de autonomia do 

trabalho docente, encontra no grupo dos estudantes um conjunto de fatores que 

reflete no ensino da Sociologia. 

É o que podemos observar nas palavras do professor Marcos. Para ele, 

muitos alunos são “sofridos na história de vida”, o que repercute na sua condição de 

leitura e de aprendizagem dos conhecimentos sociológicos. Diante dessa condição, o 

docente precisa pesquisar mais para planejar suas aulas na tentativa de contribuir na 

formação dos alunos que apresentam dificuldades na escola. O docente corrobora o 

que disse o professor Júlio, quando afirma que a realidade do aluno (o vocabulário, o 

vestuário, o local social) é o principal elemento que influencia o ensino da Sociologia 

na escola pública em que trabalha. 

Comparando a realidade dos seus alunos da escola pública com outros de 

uma escola privada em que trabalha, o professor Marcos explica que o capital cultural 

de cada grupo repercute no ensino e na aprendizagem, fazendo com que os alunos 

com mais condições econômicas, que vivenciam experiências sociais e culturais 

extraescolares, construam de maneira diferente os conhecimentos ensinados por ele. 

Para o professor, as condições oportunizadas a alguns alunos os têm empoderado, 

fazendo-os desafiar até mesmo a própria escola. Com isso, eles têm desvalorizado o 

ensino da instituição em função dos saberes que construíram em suas trajetórias de 

vida, oportunizados pelas suas condições de classe. Corroborando, o professor João 

mostra que a condição de diversidade dos grupos de alunos, e seus diferentes pontos 

de vistas expressos, tem dinamizado o processo de ensino e de aprendizagem, 

repercutindo no ensino de Sociologia. Nesse sentido, o professor José parece dar a 
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mesma ênfase aos alunos, quando valoriza seus posicionamentos em relação ao seu 

trabalho pedagógico. Conforme podemos perceber, o docente tem possibilitado aos 

alunos interferir em suas práticas, avaliando o rendimento das aulas de Sociologia e 

propondo novas maneiras de ensinar. 

Ressaltando a quantidade de turmas e de alunos que precisa ter para cumprir 

a carga horária da disciplina de Sociologia, a professora Terezinha, da Escola 

Estadual da zona oeste um, afirma que essa realidade é um dos fatores que influencia 

negativamente no seu trabalho pedagógico. Identificando um aspecto que considera 

positivo, a docente cita a existência de grupos de alunos que participam mais das suas 

aulas em função das suas inserções em atividades políticas. 

A fala da professora revela que os alunos vinculados a grupos políticos e de 

identidades tendem a contribuir no processo de ensino e de aprendizagem, na medida 

em que vivenciam, na prática, questões sociais que são discutidas como temas nas 

aulas de Sociologia. Em função disso, a professora pode utilizar em suas aulas 

exemplos externos à escola, mas principalmente que dizem respeito à realidade dos 

alunos sobre questões políticas e culturais. 

Para o professor Pedro, os alunos devem sim influenciar nas suas ações, visto 

que são importantes em sua prática pedagógica, na medida em que ele parte de suas 

realidades para construir os conhecimentos científicos da disciplina. Para ele, o 

professor não pode “trazer” uma realidade pronta para sala de aula, mas valorizar as 

identidades, os valores e os conhecimentos dos grupos. 

Discutindo sobre os alunos das escolas privadas, o professor Rogério 

aproxima-se das questões pontuadas pelo professor Marcos, quando faz referência 

às diferentes condições de aprendizagem dos grupos de estudantes. Segundo ele, 

cada grupo apresenta um potencial específico para aprendizagem dos conhecimentos 

sociológicos que, em tese, tal potencial seria uma característica apenas do grupo dos 

alunos de escolas privadas que demostrariam certas habilidades que os alunos da 

escola pública parecem não expressar. Já os alunos da escola pública seriam 

portadores de um conjunto de experiências adquiridas em suas realidades culturais 

ou de classe que poderia facilitar a aprendizagem, uma vez que a disciplina de 

Sociologia discute temas relacionados ao cotidiano. Fazendo referência a essas 

questões, o docente afirma que tais realidades ou condições de aprendizagem 

determinam as suas práticas de ensino. 
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O professor Manuel revela que na escola privada em que trabalha, os alunos 

têm o poder de demitir os funcionários da instituição. Isso porque, na condição de 

clientes, eles definem como os serviços devem acontecer. No caso citado pelo 

docente, os alunos, discordando do posicionamento de um professor da escola, 

organizaram-se por meio de um abaixo-assinado que culminou na demissão do 

empregado. 

Para o professor, situações como essas acontecem porque os alunos nas 

escolas privadas avaliam e definem tanto a maneira como o ensino da disciplina 

acontece quanto se o docente tem competência ou não para continuar trabalhando na 

instituição: 

 
Nas duas instituições que ensino todos os meses, não é algo trimestral ou 
semestral, todos os meses o rendimento dos professores são avaliados 
através de questionário respondido pelos alunos. Uma delas possui um 
aplicativo, se o professor não cumprir com suas funções como notas, 
chamadas, conteúdos, ele vai ser cobrado e geralmente é demitido. Dessa 
forma a gente pergunta em sala e aguarda a avaliação institucional para fazer 
esse filtro. Esse aplicativo foi desenvolvido pela escola para uso dos alunos, 
através dele os estudantes tem uma visão geral como os conteúdos vistos, 
acompanhar as faltas, como também sugestões de livros entre outras opções, 
e todos os meses eles recebem um link para avaliação institucional na qual 
são respondidas questões a respeito de cada professor, se utilizam recursos 
didáticos, se trabalham dentro do eixo do Enem, qual o comprometimento 
dele com o conteúdo, se é claro nas explicações e isso dá um feedback pra 
gente, é complicado porque o uso da tecnologia para precarizar ainda mais a 
condição de trabalho, mas passa pelo processo deles avaliarem também 
(Professor Manuel). 

 

As palavras do professor fazem referência a uma questão que acontece em 

outras escolas privadas. Conversando com um coordenador pedagógico de uma das 

escolas privadas pesquisadas, fomos informados de que os alunos anualmente 

avaliam os docentes em cada um dos trimestres. Desse modo, a permanência dos 

profissionais na instituição não é condicionada apenas a suas competências 

pedagógicas, mas em função da receptividade dos alunos e de suas famílias (que têm 

acesso à maneira como os docentes trabalham). 

É interessante destacar a importância da fala do professor Manuel que faz 

referência ao controle das práticas educativas nas escolas, em um contexto em que 

se discute no Brasil ações que impactam diretamente a autonomia do trabalho 

docente. Sob esse viés, iniciativas – como o projeto “escola sem partido”, ou as críticas 

ao ensino de temáticas como gênero e sexualidades na escola – parecem negar aos 

docentes o direito de discutir de maneira crítica temas relativos à vida política, cultural 
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e econômica dos alunos79. Nesse sentido, podemos dizer que o trabalho do professor 

de Sociologia encontra em escolas, como a citada pelo professor Marcos, um desafio 

que se contrapõe à condição de autonomia verificada nas escolas públicas e em 

algumas privadas. Essas situações podem fazer com que os docentes fiquem 

impedidos de discutir temas considerados polêmicos em sala de aula, sob pena de 

perder o posto de trabalho na instituição de ensino. 

Depois de analisar a “trajetória” da Sociologia no campo científico, político e 

educacional, compreendemos que as escolas públicas e privadas, e seus agentes, 

expressam dinâmicas distintas que operam diretamente nas práticas educativas dos 

professores de Sociologia, conforme buscamos representar na Figura 11 a seguir. 

 

Figura 11 – O campo educacional e as escolas públicas e privadas 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Analisando as reflexões propostas neste estudo até o presente momento, 

percebemos que as relações que acontecem interna e externamente aos campos, por 

meio das ações dos agentes, constroem diferentes perspectivas, objetivos e 

demandas para o ensino da Sociologia, que parecem refletir nas práticas dos 

docentes nas escolas. 

Como as escolas fazem parte de um campo social ou microcosmo de relações 

cujas regras são definidas internamente e o jogo é, por sua vez, jogado pelos seus 

                                                             
79 Uma vez que este se propõe a problematizar, desnaturalizar e estranhar as realidades de modo a 
ampliar a leitura dos alunos, construindo uma perspectiva sociológica, uma imaginação ou uma 
reflexividade. 
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agentes (BOURDIEU, 2011), tais relações repercutem na maneira como as práticas 

de ensino acontecem em sala de aula por meio dos seus agentes, das diferentes 

visões de mundo, das demandas, das condições de classe, entre outros fatores. 

As práticas educativas dos professores das escolas públicas parecem se dar 

principalmente em torno do debate de questões sociais, valorizando a formação 

política e cidadã dos jovens. Segundo o que verificamos nas falas dos professores e 

considerando situações concretas, esses espaços se organizam em uma dinâmica de 

trabalho que consideramos ser mais democrática, na medida em que os docentes têm 

decidido quais metodologias ou abordagens devem ser utilizadas nos encontros.  

A realidade social dos alunos, suas condições de aprendizagem, e inserções 

em grupos políticos ou identitários, parecem contribuir na maneira como o professor 

de Sociologia planeja ou coordena as aulas. Constatamos que as propostas de ensino 

da Sociologia nessas escolas e, do mesmo modo, as demandas dos alunos, 

influenciam, mas não se impõem aos professores como condicionantes de suas 

práticas educativas, uma vez que a condição de concursados tem repercutido em 

certa autonomia que assegura a estes definir como o ensino da Sociologia vai 

acontecer em cada escola. 

Quanto às práticas educativas observadas nas escolas privadas, podemos 

dizer que são, em sua maioria, orientadas pela política de resultados definida pelo 

contexto de competitividade em que estão inseridas. O processo de ensino e de 

aprendizagem, apesar de considerar a formação cidadã, tem privilegiado a construção 

de saberes necessários para a aprovação dos alunos no ENEM. Os estudantes, na 

condição de clientes, interferem diretamente no trabalho docente por meio das 

demandas dos conhecimentos considerados necessários para os exames, e na 

avaliação da maneira como o profissional trabalha em sala de aula. Essas demandas 

têm repercutido diretamente nas práticas educativas dos professores, visto que, para 

permanecer no posto de trabalho, eles precisam adequar suas propostas de ensino 

às expectativas dos agentes. 

Essas questões podem ser sistematizadas em quatro aspectos que nos 

ajudam a compreender a relação entre o ensino da Sociologia e o campo educacional 

nas escolas, a saber: 
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• as escolas públicas e privadas estão localizadas em um mesmo campo 

social, mas operam de maneira distinta nas práticas educativas dos docentes de 

Sociologia; 

• as diferentes relações de trabalho nas escolas repercutem diretamente 

na maneira como os professores ensinam a Sociologia, definindo conteúdos, 

metodologias, autonomia ou não em sala de aula; 

• os professores que trabalham nas escolas públicas têm mais condição 

de autonomia. Em contrapartida, os docentes que trabalham nas escolas privadas 

precisam adequar seu trabalho às demandas das instituições, do mercado, dos alunos 

etc., o que pode modificar a proposta do ensino da Sociologia; 

• os agentes (equipe pedagógica, docentes e estudantes) operam como 

elementos recontextualizadores por meio de uma intervenção direta ou indireta nas 

práticas educativas. 
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5 CAPÍTULO QUATRO: OS TIPOS DE ENSINO E AS SOCIOLOGIAS NO ENSINO 

MÉDIO 
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Neste capítulo, discutiremos as práticas educativas dos docentes, com base 

nas entrevistas e nas observações de sala de aula com os professores das escolas 

públicas e privados. As práticas educativas80, como ações coordenadas pelos 

professores, têm sido entendidas neste estudo como um conjunto de procedimentos 

didáticos e metodológicos utilizado no processo de ensino e de aprendizagem, 

envolvendo estudantes, professores, currículo e os meios para seu desenvolvimento 

(SACRISTÁN, 2000, p. 92). 

Os conhecimentos da disciplina Sociologia são apresentados em sala de aula 

por meio da discussão de temas, teorias e conceitos. Para isso, o professor adota 

metodologias e abordagens teóricas de acordo os objetivos previstos de 

aprendizagem e das demandas da escola. Conforme consta das OCNs, o ensino de 

Sociologia tem o estranhamento e a desnaturalização como fundamentos da 

disciplina. 

Desse modo, os professores, para construir suas práticas educativas, 

encontram nas escolas elementos estruturadores ou orientadores do ensino, como: 

documentos oficiais, livro didático e as demandas internas. Esses elementos podem 

ser utilizados pelos docentes em função das relações de poder que repercutem em 

suas condições de autonomia em cada escola em que atuam. 

Podemos dizer que as práticas educativas construídas pelos docentes em 

cada escola e contexto assumem configurações diversas, podendo expressar tanto 

as propostas dos documentos oficiais, dos materiais didáticos, das demandas das 

escolas, quanto perspectivas construídas pelos próprios docentes, a partir de suas 

concepções de mundo, experiências de vida, maneira como compreendem o papel da 

Sociologia na escola etc. 

Em nossa pesquisa, conversando com os docentes sobre os elementos ou as 

experiências que constituem suas práticas, identificamos diferentes posicionamentos 

acerca da utilização do livro didático ou dos documentos oficiais que nos ajudam a 

compreender como os contextos e a dimensão subjetiva dos agentes podem ser 

formadores do ensino da Sociologia nas escolas. 

                                                             
80 A prática educativa é algo mais do que a expressão do ofício dos professores, é algo que não lhes 

pertence por inteiro, mas um traço cultural compartilhado, assim como o médico não possui o domínio 
de todas as ações para favorecer a saúde, mas as compartilha com outros agentes, algumas vezes em 
relação de complementaridade e de colaboração, e outras, em relação de atribuições (SACRISTÁN, 
2000, p. 91). 
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Perguntando ao professor Marcos, da Escola Estadual da zona leste dois, 

sobre suas práticas de ensino, suas experiências em sala de aula, e sobre a maneira 

como abordava os conteúdos, o docente afirmou que os documentos de orientação 

de ensino do MEC refletiam-se em suas práticas, uma vez que estes propõem 

abordagens para o ensino de Sociologia em acordo com suas concepções 

pedagógicas:  

 
[...] acredito muito que o professor deve fazer seu plano de ensino, sua 
proposta anual em cima daquilo que é sugerido pelos documentos de MEC, 
porque eles sugerem coisas muito legais em termos de trabalhar a 
consciência crítica do aluno, que temas podem ser trabalhados e de que 
forma podem ser aplicados [...] (Professor Marcos). 

 

Já o professor Pedro comentou que não utiliza os documentos porque não 

contemplam as demandas da realidade onde atua. Expressou que tem organizado 

suas aulas por meio da discussão de temas.  

 
[...] não me prendo muito ao PCN, até porque cada escola vai demandar uma 
realidade e nem tudo é aplicável em todos os espaços, no espaço que estou 
atualmente o mais interessante de se aplicar é a tematização (Professor 
Pedro). 

 

Quando perguntamos ao professor Manuel sobre a contribuição do livro 

didático em seus planejamentos e nas aulas, o docente revelou que o material tem 

sido fonte de referência para construir suas práticas desde o período em que deu início 

a sua trajetória nas escolas: 

 
O livro é o principal material de trabalho do professor de Sociologia. Quando 
comecei a dar aula, não sabia o que trabalhar em sala. Foi o livro que orientou 
o meu trabalho nos primeiros anos. Hoje trabalho os capítulos do livro nos 
bimestres de acordo com o meu planejamento. Isso porque na escola 
pública, não somos cobrados a trabalhar os conteúdos de capa a capa 
(Professor Manuel, grifo nosso). 

 

Mesmo reconhecendo a importância do livro, a fala do professor aponta que 

a maneira como utiliza o livro em sala na escola pública parece ter mudado em função 

do seu processo de profissionalização, uma vez que o material deixa de ser o principal 

orientador das aulas para se tornar um material a ser utilizado de acordo com o 

planejamento das aulas. 

Referindo-se a sua atuação em uma escola privada, o professor Manuel 

revela que, nesse espaço, a utilização do livro não é uma opção ao trabalho docente, 
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mas uma determinação estabelecida em função das relações hierárquicas, 

comprometida com a aprovação dos alunos no ENEM81. Ao fazer referência às 

exigências da utilização dos documentos oficiais, o professor Manuel, quando relata 

a imposição do livro didático e de atividades relacionadas ao ENEM, revela que as 

demandas das escolas atuam como elementos constitutivos do currículo que se 

impõem às práticas dos professores, porém estes podem interferir nesse processo 

(SACRISTÁN, 2000)82. 

Identificamos outro posicionamento em relação à utilização do livro didático 

nas palavras do professor Júlio: “Não tenho usado o livro porque só tenho uma aula 

por semana em cada turma. Não dá tempo de trabalhar os capítulos do livro. Prefiro 

debater em sala temas do cotidiano dos alunos” (Professor Júlio). 

A fala do professor nos faz compreender que garantir o acesso ao livro 

didático aos alunos nas escolas por meio de políticas como o PNLD83 não assegura 

que os alunos farão uso do material. Isso porque as dinâmicas internas da escola, 

bem como o próprio posicionamento dos docentes, podem interferir na utilização 

desse recurso didático. 

Outro aspecto que parece interferir nas práticas educativas dos professores, 

conforme verificamos no capítulo três sobre as escolas, é o vínculo de trabalho. A 

esse respeito, o professor José afirma que a condição de concursado garante que o 

docente mude o conteúdo conforme suas concepções84. 

                                                             
81 Conforme verificamos no capitulo do mapa das entrevistas dois sobre a utilização do livro didático: 

“A escola [...] tem uma relação de hierarquia pesada. Devemos seguir a imposição ao livro didático, 
que é um livro do sistema Ari de Sá. E isso tem certa implicação que é fazer com que a Sociologia se 
torne uma disciplina apenas direcionada para o ENEN. Direcionar todo o conteúdo para soluções de 
questões” (Professor Manuel). 
82Para Sacristán (2000), o currículo, como seleção de conteúdos culturais e habilidades de diferentes 

ordens, elaborados pedagogicamente e apresentados ao professor por meio de regulações, guias, 
livros-texto, materiais diversos etc., é um determinante decisivo da prática profissional (SACRISTÁN, 
2000, p. 170). 
83O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo subsidiar o trabalho 

pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da 
educação básica. O programa é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano, o MEC 
adquire e distribui livros para todos os alunos de um segmento, que pode ser: anos iniciais do ensino 
fundamental, anos finais do ensino fundamental ou ensino médio. À exceção dos livros consumíveis, 
os livros distribuídos deverão ser conservados e devolvidos para utilização por outros alunos por um 
período de três anos. 
84Conforme verificamos no mapa das falas sobre a influência da escola nas práticas educativas: A 

segurança do profissional quando ele é concursado é outra, o tipo de trabalho dele com relação à forma 
de abordar cada conteúdo fica muito mais visível, ele se posiciona, expõe sua opinião, a forma que o 
conteúdo é organizado, muda de acordo com o que ele acredita, não só na Sociologia como também 
em outras disciplinas. (Professor José) 
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As expressões: “não tenho usado o livro porque só tenho uma aula por 

semana” e “a forma que o conteúdo é organizado, muda de acordo com o que ele 

acredita” revelam que alguns professores se contrapõem ao que tem sido proposto ou 

estruturado para o ensino da Sociologia no que se refere à utilização dos materiais 

didáticos e de documentos como as OCNs. 

A preferência dos professores em debater temas do cotidiano em sala de aula 

em substituição ao uso do livro didático, o reconhecimento de outros docentes da 

importância de considerar as demandas das escolas e o posicionamento sobre a sua 

autonomia em selecionar o que pode ensinar em sala revelam que as práticas 

educativas – como distintas ou resultantes das relações de força e de disputas 

vivenciadas pelos agentes que atuam com meios e fins diferenciados, conforme sua 

posição na estrutura do campo de forças – contribuem para a conservação ou a 

transformação de sua estrutura (BOURDIEU, 2005a). 

Essa relação de forças entre as determinações do campo e a contestação dos 

agentes indica que as relações sociais que se estabelecem nas escolas exercem tanto 

uma coerção estruturadora sobre as práticas educativas – na medida em que se 

manifesta por meio da imposição do uso dos livros didáticos, das propostas 

curriculares prescritas nos documentos ou das condições estabelecidas pelas escolas 

ao trabalho docente – quanto possibilita ações de resistências dos professores, por 

meio de um conjunto de práticas contrárias manifestas pelos agentes que constroem 

diferentes maneiras de ensinar a Sociologia, alterando as proposições dos 

documentos, dos livros e das escolas. 

Os diferentes posicionamentos manifestos pelo professor Manuel, que faz 

referência à coerção que se expressa na imposição do uso do livro didático, e pelo 

professor Júlio, que se contrapõe ao uso do mesmo material, valorizando outros 

instrumentos de ensino, fazem-nos compreender que as práticas educativas ao 

mesmo tempo que são resultantes de elementos estruturantes definidos em cada 

campo social, são reestruturadas pelos docentes. 

Segundo Sacristán (2000), isso se dá porque mesmo o currículo 

representando uma condição externa, é o professor quem define suas práticas dentro 

de certas margens, em função da sua capacidade para “fechar” situações, ainda que 

estas não sejam definidas por ele. Ou seja, mesmo o currículo moldando as práticas 
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docentes, estes exercem uma influência recíproca na medida em que traduzem o que 

é proposto (SACRISTÁN, 2000). 

Compreende-se assim que as práticas educativas, em conformidade ou 

conflito com os elementos que estruturam o ensino da Sociologia, são condicionadas 

à posição que os professores ocupam no campo social e nas escolas (BOURDIEU, 

2011)85. Essa condição de construtores de suas práticas, torna-os agentes 

recontextualizadores das propostas curriculares (BERNSTEIN, 1996), dos livros 

didáticos, das demandas diversas e, principalmente, da maneira como o ensino de 

Sociologia acontece nas escolas. 

No campo das escolas pesquisadas, observamos várias práticas de ensino 

que organizamos em quatro tipos de ensino ou tipos ideais para melhor compreendê-

las. 

 

5.1 A CONSTRUÇÃO DOS TIPOS DE ENSINO 

 

Os tipos de ensino foram construídos levando em consideração a maneira 

como as práticas educativas são organizadas quanto aos objetivos da disciplina, aos 

conteúdos, e às metodologias; estabelecendo relações de sentido com as escolas (ou 

correspondendo as suas demandas), expressando elementos constitutivos de outros 

campos sociais. 

Entrevistando os professores e observando as aulas de Sociologia no 

contexto das doze escolas públicas e privadas pesquisadas, identificamos que 

algumas propostas de ensino, com conteúdos e metodologias executados por 

diferentes docentes, apresentavam características regulares, que pareciam ser 

motivadas pelas mesmas concepções de ensino ou demandas. 

É o que podemos constatar quando verificamos o ensino de Sociologia na 

Escola Estadual da zona leste dois, na Escola Estadual da zona oeste um, na Escola 

privada da zona leste um, e na Escola privada da zona leste dois. Essas instituições, 

apesar de estarem inseridas em contextos distintos, têm desenvolvido algumas 

práticas educativas semelhantes, na medida em que organizam atividades de ensino 

como aulões de revisão, aplicação de simulados para os alunos com vistas à 

                                                             
85Conforme vimos no capítulo anterior sobre a repercussão das escolas públicas e privadas no trabalho 

docente. 
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aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, conforme identificamos na fala do 

professor Marcos: 

A escola precisa preparar os alunos para o mercado de trabalho. Se ele quiser 
concluir o ensino médio e começar a trabalhar. E para o ENEM. Caso ele 
queira fazer curso superior. Ele pode usar a nota do ENEM para entrar nas 
universidades particulares também. Por isso trabalhamos os simulados e as 
aulas de revisão (professor Marcos). 

 

Em outras escolas, como a Escola Estadual da zona norte um e a Escola 

Estadual da zona leste um as práticas educativas na disciplina de Sociologia têm se 

organizado principalmente em torno de questões como a “formação política dos 

jovens”, e a ampliação de suas visões de mundo, conforme destacou o professor José: 

 
Trabalho os conteúdos do livro na escola normalmente. Só que o mais 
importante é discutir os problemas sociais e da política com os alunos. Eles 
precisam aprender que cidadania não é só votar. É importante mudar a 
maneira romântica de compreender a sociedade. A Sociologia tem ajudado a 
mudar o pensamento deles (Professor José). 

 

Verificamos outra abordagem no ensino de Sociologia na Escola Estadual da 

zona oeste dois. No espaço, apesar de os profissionais atuarem na preparação dos 

alunos para o ENEM, o ensino de Sociologia tem acontecido priorizando atividades 

de pesquisa que discutem os problemas da comunidade, relativos à violência e às 

condições socioeconômicas dos alunos. É o que constatamos nas práticas de ensino 

e na conversa que tivemos com o professor de Sociologia sobre como ensinava os 

conhecimentos da disciplina: 

 
A violência realmente é muito presente nas escolas, na zona oeste, na cidade 
da esperança. É o bairro onde mais morrem jovens, com um alto nível de 
violência em escala nacional. Inclusive fizemos um projeto sobre a questão 
do combate a violência através da ótica da Sociologia, buscando conversar, 
discutir essa temática com a comunidade e também identificar possíveis 
soluções para esses problemas (Professor Pedro). 

 

Observando nas aulas as práticas educativas referentes ao ENEM, a 

problematização das questões sociais da comunidade e as que se organizam em 

torno da formação política dos estudantes, percebemos que as demandas construídas 

em cada realidade ou instituição de ensino têm repercutido diretamente na maneira 

como os professores ensinam a Sociologia. 
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Conforme analisamos no capítulo três (As escolas e o ensino de Sociologia), 

as escolas públicas e privadas, bem como os agentes que atuam no seu interior, 

exercem certa influência no planejamento e na execução do trabalho docente. 

Nesse sentido, compreendemos que uma aula de Sociologia representa um 

processo social integrante de múltiplos outros processos, no qual se manifestam tanto 

elementos identificados nas escolas no campo educacional quanto elementos 

externos a elas (como revela o capítulo dois: A trajetória da Sociologia do campo 

científico ao campo educacional), conforme representamos na Figura 12 a seguir. 

 

Figura 12 – Relação entre os campos e as práticas educativas 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Com o objetivo de compreender como os campos, as demandas e as ações 

dos agentes que contribuem ou repercutem nas várias maneiras de ensinar 

Sociologia, identificamos quatro grupos de práticas nas escolas públicas e privadas, 

que classificamos em quatro tipos de ensino, a saber: o mercadológico, o político 

engajado, o científico bacharelesco e o científico crítico, tomando como referência a 

perspectiva metodológica de Max Weber (2004), relativa aos tipos ideais86, 

compreendendo que essa abordagem corresponde a um processo de conceituação 

que busca em fenômenos concretos o que eles possuem de particular, acentuando 

                                                             
86 Para construir os modelos de ensino com base no tipo ideal, não negamos a influência das nossas 

experiências enquanto professor da disciplina de Sociologia, mas nos reconhecemos no processo de 
estudo como sujeitos imbuídos de valores que podem ser utilizados como instrumentos pelos quais se 
introduz um princípio de ordem na realidade – dela selecionando aspectos culturalmente significativos 
para a pesquisa. 
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certas características, constituindo, assim, um conceito individualizante em oposição 

à conceituação generalizadora. 

A classificação das práticas para a construção dos tipos levou em 

consideração três aspectos constitutivos do processo de ensino e de aprendizagem: 

o objetivo da disciplina para a escola e para o docente, a proposta de abordagem dos 

conteúdos e os métodos de ensino trabalhados em sala de aula, conforme os 

referenciais propostos por Libâneo (2013), representados na Figura 13 a seguir. 

 

Figura 13 – Classificação dos tipos de ensino 

 
Fonte: Autoria própria 

 

No Quadro 24 a seguir identificamos os referenciais utilizados para classificar 

os tipos de ensino nas aulas. 
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Quadro 24 – Referências para classificação dos tipos de ensino 

Aspectos 
analisados 

Referência para pensar as práticas 

Objetivos 

Os objetivos são o ponto de partida, as premissas gerais do processo 
pedagógico. Representam as exigências da sociedade em relação à escola, 
ao ensino, aos alunos e, ao mesmo tempo, refletem as opções políticas e 
pedagógicas dos agentes educativos em face das contradições sociais 
existentes na sociedade (LIBÂNEO, 2013, p. 135) 
Pela escola, que estabelece os princípios e diretrizes de orientação do 
trabalho escolar com base num plano pedagógico-didático que represente o 
consenso do corpo docente em relação à filosofia da educação e à prática 
escolar; 
Pelo professor, que concretiza no ensino da matéria a sua própria visão de 
educação e de sociedade (LIBÂNEO, 2013, p. 135) 

Conteúdos 

Os conteúdos de ensino são o conjunto de conhecimentos, habilidades, 
hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados 
pedagógica e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação 
pelos alunos na sua vida prática (LIBÂNEO, 2013, p. 142). 

Métodos de 
ensino 

Os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se organizam 
as atividades de ensino e dos alunos, para atingir objetivos do trabalho 
docente em relação a um conteúdo especifico. Eles regulam as formas de 
interação entre ensino e aprendizagem, entre professor e os alunos, cujo 
resultado é a assimilação consciente dos conhecimentos e o 
desenvolvimento das capacidades cognoscitivas e operativas dos alunos 
(LIBÂNEO, 2013, p. 167). 

Fonte: Libâneo (2013) 

 

Depois de identificados os aspectos constitutivos do processo de ensino e de 

aprendizagem, analisaremos uma das aulas observadas nas escolas que represente 

ou componha as características de cada tipo. Entendemos que no espaço das aulas, 

os objetivos, os conteúdos e as metodologias são materializados no cotidiano das 

escolas, possibilitando o encontro entre os alunos e a matéria de ensino, sendo estas 

preparadas didaticamente nos planos de aula (LIBÂNEO, 2013, p. 195). 

Os tipos observados nas escolas com base na identificação de objetivos, 

conteúdos e metodologias, expressam, a princípio, as seguintes características:  

1. o primeiro adequa a proposta da Sociologia às demandas do mercado 

ou da competitividade das escolas privadas e à política de resultado dos estudantes; 

2. o segundo se organiza em torno da valorização da dimensão teórica e 

científica do ensino da Sociologia, manifestando suas práticas educativas alinhadas 

mais à perspectiva do bacharelado do que à das licenciaturas; 

3. o terceiro enfatiza as questões políticas e ideológicas no espaço da 

escola e o papel do professor como mediador de reflexões críticas sobre as realidades 

ou temas; 
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4. o quarto se organiza em torno da valorização dos conhecimentos 

sociológicos como lentes interpretativas da realidade considerando o papel da 

Sociologia na construção de uma visão crítica por parte dos alunos. 

Na sequência, segue a apresentação dos tipos de ensino. 

 

5.2 O TIPO MERCADOLÓGICO  

 

As práticas educativas que constituem esse tipo foram identificadas 

principalmente nas escolas privadas87. Isso porque, conforme vimos no capítulo  

anterior (sobre as escolas e o ensino da Sociologia), suas demandas por resultados 

nos exames nacionais como o ENEM orientam a proposta de ensino da disciplina de 

Sociologia em sala de aula, fazendo com que as práticas educativas sejam alinhadas 

a um projeto de ensino comprometido com o mercado. 

Por compreender que os conhecimentos da disciplina de Sociologia são 

mobilizados no projeto de ensino vinculado à política de resultados dessas 

instituições, denominamos esse tipo como mercadológico88. Os elementos que 

constituem as práticas educativas desse tipo são apresentados a seguir nos objetivos, 

nos conteúdos e nas metodologias expressos pelos docentes nas entrevistas e 

identificados nas observações realizadas em sala de aula. 

 

5.2.1 Os objetivos 

 

Os objetivos ou o papel da disciplina de Sociologia expressos nas falas  dos 

docentes são condicionados às demandas das escolas que, por sua vez, são 

orientadas pela dinâmica do mercado concorrencial, direcionando o ensino da 

Sociologia principalmente em função do ENEM. As escolas privadas organizam suas 

práticas em função de uma cultura empresarial (GIROUX, 2003) e de concorrência 

(ZANTEN, 2014). Nesse processo, os alunos são considerados clientes, e estes 

devem ter suas expectativas correspondidas pelos professores e pela proposta de 

ensino da instituição. É o que revela a fala de professor Rogério: 

 

                                                             
87 Escola privada da zona leste um, Escola privada da zona leste dois e Escola privada da zona sul. 
88 É importante salientar que apesar de o modelo mercadológico ter sido identificado na pesquisa 

nessas três escolas, verificamos características semelhantes nas escolas em que trabalhamos, em 
nossa experiência como professor da rede privada de ensino durante seis anos. 
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Quando a gente entra na escola privada, nos é dito devemos trabalhar 
conteúdos independentes dos alunos fazerem ENEM ou não. Então, não 
pode direcionar as aulas para o Enem porque não estamos preparando 
alunos para o exame e sim para vida, que é a grande marca da escola, uma 
educação mais humanizada. No entanto, a partir do terceiro mês de aula, todo 
o discurso da escola se volta para ENEM. Não somente nas turmas de pré, 
mas há no segundo ano também. Então, aquele discurso anterior de preparar 
os alunos para a vida continua existindo, só que esse preparo em 
determinado momento é direcionado para o ENEM. Até mesmo a escola que 
diz que é mercadológica, que diz que não tem essa demanda acaba tendo, 
porque ela precisa responder aos pais desses alunos, e os pais querem que 
seus filhos passem no Enem (Professor Rogério). 

 

Segundo a fala do professor Rogério, a escola privada em que trabalha 

direciona suas práticas educativas para a construção de saberes necessários para a 

aprovação dos alunos no ENEM. Essa orientação do trabalho docente é realizada em 

função da demanda da escola que, por sua vez, busca responder às demandas das 

famílias dos estudantes pelos resultados escolares. 

Para o docente, em função da busca por resultados, a instituição em que 

trabalha ao mesmo tempo que define os objetivos da disciplina de Sociologia, 

direciona suas práticas de ensino: “Os objetivos do ensino da Sociologia são os que 

a escola define. Por mais que eu queira interferir, modifico pouca coisa. Posso discutir 

qualquer tema, mas sempre preciso voltar as competências do ENEM” (Professor 

Rogério). 

É importante destacar que em todas as entrevistas realizadas nas escolas que 

expressaram esse tipo de ensino, os professores, ao fazer referência aos objetivos ou 

ao papel proposto para a disciplina pela coordenação pedagógica ou pela direção, 

relacionavam as demandas das escolas com a maneira como o trabalho docente tem 

sido orientado. Reforçaram ainda que os docentes que não seguissem essas 

orientações, buscando materializar em suas aulas a proposta da disciplina definida 

pela escola, eram, em sua maioria, demitidos. 

A fala do professor Rogério confirma as informações do professor Manuel e 

dos demais entrevistados sobre como a proposta do ensino da Sociologia na escola 

orienta o trabalho docente: “A escola pede que trabalhemos as aulas de Sociologia 

dentro da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. A escola precisa que a 

Sociologia dê resultados para os alunos, e é dessa maneira que o meu trabalho é 

organizado” (Professor Manuel). 

Nesse mesmo caminho, a professora Maria comunicou que 

independentemente dos objetivos entregues no planejamento anual da disciplina, a 
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estrutura da escola e suas dinâmicas de trabalho, interferem da mesma maneira nas 

aulas de Sociologia, direcionando o processo de ensino para os resultados no ENEM: 

 
No planejamento entregamos uma proposta para a disciplina diferente a do 
ENEM. Nele colocamos os capítulos do livro, a cidadania [...] Mas na prática, 
o que acontece em sala não tem muita relação com o planejamento. Se não 
trabalhar as questões do ENEM, não faz Sociologia para a escola (Professora 
Maria). 

 

As entrevistas realizadas com o professor Rogério, o professor Manuel e a 

professora Maria revelam que apesar de assumirem o papel de representantes dos 

conhecimentos sociológicos nas escolas, eles não têm autonomia para definir suas 

propostas de ensino. Percebemos, nas palavras dos docentes, a insatisfação com a 

instrumentalização do ensino da Sociologia, o que tem, visivelmente, impedido que 

trabalhem segundo suas perspectivas acerca da disciplina na escola e na sociedade. 

Essa insatisfação com a intervenção da escola na proposta do ensino da 

Sociologia, principalmente no que se refere à formação dos alunos, foi manifesta na 

fala do professor Manuel: 

 
Em relação à demanda de mercado é outro grande problema. Existe um 
dilema de transformar o indivíduo para ser um cidadão critico como pede os 
cadernos, para ser um indivíduo que tenha autonomia para pensar. Ou vamos 
formar um indivíduo para apenas a relação do ENEM? Vamos escolarizá-lo 
ou trazer uma educação diferente para ele? (Professor Manuel). 

 

O posicionamento do professor sobre a proposta de formação das escolas é 

representativo. Outros docentes manifestaram a mesma opinião, contrapondo-se à 

utilização da disciplina para o ENEM. Porém, como dependem financeiramente do 

local de trabalho, precisam se adequar aos interesses da empresa e, por isso, 

materializar os objetivos propostos em suas práticas educativas. 

 

5.2.2 Os conteúdos  

 

Os conteúdos ensinados pelos docentes versam em torno dos objetivos da 

instituição de ensino. Ou seja, os conhecimentos sociológicos propostos no livro 

adotado pelas instituições são ministrados em sala de aula, sob uma perspectiva do 

desenvolvimento de competências e habilidades, como propõe o edital do ENEM. A 

esse respeito, o professor Manuel revela: 
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No plano de ensino precisamos identificar os conteúdos que serão 
trabalhados durante o ano e as competências e habilidades da área de 
Ciências Humanas. Na escola não basta trabalhar os temas, os conceitos e 
as teorias. [...] Na verdade esses itens não são discutidos pela coordenação. 
O que é cobrado do professor são as competências e habilidades. Se o 
professor consegue dar o conteúdo dentro do que pede o ENEM (Professor 
Manuel). 

 

A fala do professor, ao mesmo tempo que faz referência à intervenção da 

escola na seleção dos conteúdos que devem ser ensinados nas aulas, informa que a 

coordenação demanda do seu trabalho a construção de um planejamento que leve 

em consideração tanto os conteúdos a ser ensinados quanto as competências. 

No Quadro 25, a seguir, listamos os conteúdos relacionados às competências 

e às habilidades identificadas pelo professor para um dos três trimestres. 

 

Quadro 25 – Planejamento de Sociologia do professor Manuel 

Conteúdos Competências e habilidades  

Política, 
cidadania e 
movimentos 

sociais 

Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços 
geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais 
de poder.  
H7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder 
entre as nações  
H8 - Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos 
fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-
social.  
H9 - Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas 
e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.   
H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a 
importância da participação da coletividade na transformação da realidade 
histórico-geográfica 
Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico 
das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos 
diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.  
H12 - Analisar o papel da justiça como instituição na organização das 
sociedades.  
H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para 
mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder.  
H14 - Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e 
interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica 
acerca das instituições sociais, políticas e econômicas.  
H15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos 
ou ambientais ao longo da história. 
Competência de área 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para 
compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, 
favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.  
H21 - Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida 
social.  
H22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às 
mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.  
H23 - Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das 
sociedades.  
H24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.  
H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. 

Fonte: Professor Manuel 
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Quando o professor apresentou esse planejamento, comentando ter utilizado 

três horas para construir a relação entre os conteúdos, as competências, as 

habilidades, e ainda, definiu a maneira como operacionalizaria o que estava propondo, 

constatamos que essa demanda de conteúdos impacta diretamente no trabalho 

docente. Isso porque, segundo o professor Manuel, “a discussão sobre as 

competências muitas vezes não se alinham aos conteúdos da Sociologia, fazendo 

com que o professor não consiga dar conta das exigências da escola”. 

Outra situação prática de orientação dos conteúdos da disciplina de 

Sociologia foi relatada pelo professor Rogério. Segundo ele, muitos dos 

conhecimentos trabalhados nas aulas de Sociologia são definidos pelo professor de 

produção textual. Isso porque esse docente, para instruir os alunos a escrever 

redações, tem a necessidade de discutir vários temas sociais ou problemas do 

cotidiano. Em função disso, o professor de Sociologia é mobilizado para analisar 

sociologicamente os temas, identificando argumentos científicos que possam ser 

utilizados pelos alunos no processo avaliativo do ENEM. Segue sua fala: 

 
O professor de redação faz uma lista de temas que deve ser trabalhado em 
cada trimestre e me entrega. Eu preciso fazer meu planejamento dando conta 
do que está no livro e nos temas de redação. Caso eu consiga discutir um 
tema que seja cobrado na redação, meu trabalho passa a ser valorizado na 
escola (Professor Rogério). 

 

Os conteúdos avaliados nas provas de Sociologia são conduzidos pela 

mesma perspectiva de ensino para o ENEM, na medida em que as questões precisam 

ser construídas a partir das habilidades relacionadas aos conteúdos e pelos 

chamados “descritores”89, que constituem uma referência para seleção dos itens que 

devem compor uma prova de avaliação, segundo as habilidades que se esperam dos 

alunos (BLASIS; FALSARELLA; ALAVARSE, 2014, p. 14). As provas de Sociologia 

de duas escolas privadas têm suas questões objetivas ou discursivas construídas com 

base nos descritores: 

 
D47 (S) - Identificar os marcadores sociais das diferenças na produção e 
reprodução das desigualdades (de gênero, sexualidade/orientação sexual, 
raça/etnia, geração). D65 (S) - Compreender as construções sociais que 
compõem os processos de interação dos indivíduos. D28 (S) - Compreender 

                                                             
89 Fundamentando-se nessa concepção, os descritores das matrizes foram formulados como uma 

associação entre conteúdos curriculares e operações mentais que se traduzem em competências e 
habilidades. 
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a relação dos meios de comunicação de massa com a indústria cultural, com 
os estilos de vida e com o consumo. D47 (S) - Identificar os marcadores 
sociais das diferenças na produção e reprodução das desigualdades (de 
gênero, sexualidade/orientação sexual, raça/etnia, geração) (BLASIS; 
FALSARELLA; ALAVARSE, 2014, p. 14). 

A utilização das competências e habilidades como conteúdos procedimentais 

a ser construídos nas aulas, e dos descritores a ser avaliados, parece deixar em 

segundo plano os conteúdos específicos da disciplina de Sociologia do processo de 

ensino e de aprendizagem. Isso porque os conhecimentos são trabalhados em sala 

de aula, mas de maneira secundária ao que é proposto no exame nacional. É o que 

revela a professora Maria: 

 
Precisamos trabalhar os conteúdos da Sociologia na escola. Mais 
principalmente as competências e habilidades. Não escolhemos as 
competências pelos conteúdos, mas ao contrário. Porque os professores de 
história, de geografia e de filosofia fazem o mesmo. Isso nos ajuda a trabalhar 
alinhado com as Ciências Humanas (Professora Maria). 

 

A fala da docente reforça a existência de uma significativa intervenção das 

escolas na proposta de ensino da Sociologia. A seleção de conteúdos ou de 

abordagens por parte da escola, priorizando o que é avaliado nos exames, parece 

desconsiderar saberes importantes no ensino de Sociologia como os referentes ao 

estranhamento e à desnaturalização propostos pelas OCNs. 

 

5.2.3 As metodologias 

 

Em relação às metodologias de ensino trabalhadas neste tipo, verificamos 

que, como um dos principais objetivos dessas escolas tem sido obter o maior número 

de alunos aprovados nos exames a fim de se estabelecer no mercado, 

consequentemente, o processo de ensino tem sido organizado em função dessa 

demanda. Reforçamos, nesse caso, a existência de um forte direcionamento das 

escolas privadas aos objetivos da disciplina, aos conteúdos a ser ensinados, e as 

metodologias de ensino que concretizam o que fora proposto. 

Em sala de aula, utilizando o recurso de exposição para apresentar os 

conteúdos da disciplina e discutir sobre como as competências e habilidades são 

avaliadas no ENEM, o processo de ensino e de aprendizagem tem acontecido 

centrado na pessoa do professor, não permitindo de maneira efetiva a participação 

dos alunos. Isso porque, segundo a professora Maria, o tempo reservado para as 
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aulas e a “quantidade de conteúdos” que devem ser trabalhados em sala não 

permitem momentos de discussão com os alunos: 

 
Nas aulas de cinquenta minutos precisamos fazer a chamada em uma turma 
com mais de cinquenta alunos, trabalhar os conteúdos do livro de capa a 
capa, discutir questões de Sociologia que caem no ENEM [...] não sobra 
tempo para fazer discussão mais aberta em sala. [...] Os alunos participam 
com perguntas sobre os conteúdos. As vezes não conseguimos nem 
responder todas as perguntas (Professora Maria). 

 

Verificamos, em uma das aulas observadas, que a realidade descrita pela 

professora tem sido vivenciada por outros docentes de escolas privadas. Na aula, o 

educador chegou a fazer referência aos problemas da comunidade onde a escola se 

encontra inserida, dando início a um breve debate sobre a questão das desigualdades 

sociais e o acesso à moradia. Porém, o pouco tempo da aula, somado à 

obrigatoriedade do conteúdo que deveria ensinar no trimestre, fez com que ele 

interrompesse o debate e seguisse com a programação do encontro90. 

Essa condição de tempo e de conteúdo tem impedido a realização de 

atividades de pesquisas que possibilitem aos alunos discutir problemas concretos do 

cotidiano (como propõem as OCNs). Isso ocorre devido aos conteúdos das disciplinas 

de Ciências Humanas (história, geografia, Sociologia e filosofia) serem organizados 

(ou alinhados) em função das mesmas competências e habilidades, que, por sua vez, 

têm sido trabalhadas de forma simultânea nas escolas. Esse fator impossibilita a 

utilização do tempo da aula para a execução de atividades consideradas extraclasse, 

sob pena de não conseguir discutir todos os conteúdos, as competências e as 

habilidades propostos para o trimestre, o que levaria o docente a se indispor com a 

coordenação pedagógica91. 

Nas escolas, constatamos que os livros didáticos de Sociologia e os 

materiais que fazem referência ao ENEM têm consistido no recurso ou na fonte 

principal do conhecimento sociológico, chegando a definir a maneira como o professor 

trabalha os conteúdos, seguindo as atividades ou os exercícios em cada unidade. 

                                                             
90 As escolas que não expressam essas condições, na sua maioria as públicas, reservam o mesmo 

tempo de aula para a Sociologia. Porém, os elementos que orientam o processo de ensino e de 
aprendizagem têm possibilitado aos docentes uma maior condição de construir estratégias de ensino 
que valorizam o debate e as atividades práticas. 
91 Conforme havíamos discutido anteriormente, nestes espaços, os professores da disciplina de 

Sociologia trabalham na condição de contrato por hora aula e, para se manterem na função, precisam 
corresponder às demandas da instituição de ensino. 
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A centralidade do material didático parece não ser uma opção do professor, 

mas uma determinação da escola. É o que verificamos na fala do professor Manuel: 

 
[...] são quarenta e cinco minutos de aula, uma relação de hierarquia pesada, 
que devemos seguir a imposição ao livro didático, que é um livro do sistema 
Ari de Sá. E isso tem certa implicação que é fazer com que a Sociologia se 
torne uma disciplina apenas direcionada para o ENEM. Direcionar todo o 
conteúdo para soluções de questões (Professor Manuel). 

 

Como estratégia de ensino, o professor Rogério explica que, ao identificar os 

conteúdos do livro a ser trabalhados em sala, o docente os relaciona às competências 

do ENEM: “Quando lanço no quadro que vamos tratar de movimentos sociais. Antes 

de falar de teoria dos movimentos sociais, eu digo como o Enem ou os documentos 

gostariam que os alunos entendessem movimentos sociais” (professor Rogério). 

Essa ação de tomar como referência não os problemas ou os temas sociais 

do cotidiano para pensar os conceitos e as teorias sociológicas (como verificamos em 

outros tipos e compreendemos ser expresso nas OCNs) revela a influência que a 

pedagogia das competências exerce sobre as práticas educativas. Ou seja, as 

competências e habilidades no espaço das escolas privadas têm operado como 

elemento recontextualizador do ensino da Sociologia, construindo novas formas de 

abordar os conhecimentos e de mediar a aprendizagem. 

 

5.2.4 A aula no tipo mercadológico 

 

O professor entrou na sala do terceiro ano do ensino médio, solicitou que os 

alunos colocassem os livros didáticos na mesa e um caderno com temas, resumos e 

questões da disciplina (elaborado pelo docente). O docente deu início à aula 

projetando no quadro, por meio de um projetor multimídia, as competências e 

habilidades que tinham relação com os conteúdos trabalhados no trimestre. 

Depois de escrever no quadro a competência de área quatro das 

Ciências Humanas e suas tecnologias (Entender as transformações técnicas e 

tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento 

do conhecimento e na vida social), o docente deu início à leitura dos conteúdos 

no livro sobre as condições de trabalho na Revolução industrial, identificando dois 

aspectos: o trabalho na máquina e as condições de vida dos trabalhadores. 
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Durante a leitura, relacionou os conceitos e conteúdos à competência de área 

quatro, considerando a maquinofatura como as transformações técnicas e 

tecnológicas identificadas na competência; a utilização do conhecimento científico na 

racionalização do trabalho e da vida social, como o desenvolvimento do 

conhecimento; a exploração do proletariado, as condições de moradia dos 

trabalhadores, o aumento das condições de pobreza, as repercussões das mudanças 

na vida social. 

Ao mesmo tempo que fazia as relações, enfatizava a importância de os alunos 

aprenderem a maneira como os conhecimentos sociológicos iriam ser avaliados no 

ENEM. O professor comentou em sala que as questões de Sociologia na prova do 

ENEM eram construídas com base nas competências e nas habilidades e não 

somente em relação aos conteúdos. Lembrou ainda que as questões da prova 

elaboradas por ele apresentavam no enunciado a competência e a habilidade que os 

alunos precisariam para identificar a alternativa correta. 

Após ter apresentado as relações entre os saberes sociológicos e a proposta 

da prova do exame, o docente analisou algumas possibilidades de temas de redação 

vinculadas à temática trabalho. Nesse sentido, ele teceu uma reflexão sobre 

consequências das tecnologias para a vida do trabalhador moderno. Esse foi o 

momento mais participativo da aula. Os alunos, ao elaborarem perguntas que 

provocavam a análise do professor sobre o assunto, utilizavam o livro e os cadernos 

para as anotações. 

Faltando alguns minutos para encerrar a aula, o docente respondeu 

coletivamente duas questões do caderno de revisão relacionadas ao conteúdo da 

estudado na competência quatro. Uma das questões fazia referência ao ludismo, um 

movimento de trabalhadores que, no período da Revolução industrial, opôs-se à 

mecanização do trabalho incentivando a destruição das máquinas. Respondendo a 

essa questão, o professor considerou o movimento como uma das consequências das 

transformações tecnológicas. 

Conforme podemos observar, a aula de Sociologia expressou claramente sua 

finalidade de preparar os alunos para o ENEM, uma vez que os conteúdos do material 

didático foram discutidos sob a perspectiva da competência de área quatro, e 

mobilizados para analisar uma possível temática a ser proposta na redação do exame. 
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Os momentos pedagógicos que expressam a metodologia utilizada em sala: 

exposição das competências, leitura do texto no livro didático, relação entre os 

conteúdos e as competências, reflexão sobre um tema de redação, e resolução de 

questão objetiva no modelo das avaliadas no ENEM reforçam que as práticas 

educativas do docente, configuram o tipo mercadológico. 

 

5.2.5 Refletindo sobre as práticas 

 

Conforme verificamos nos objetivos, na abordagem dos conteúdos e nas 

metodologias utilizadas nesse tipo, as práticas docentes que expressam o tipo 

mercadológico têm centrado suas ações nas aulas expositivas, e na exposição dos 

conteúdos da Sociologia relacionando-os às competências e às habilidades. 

As práticas educativas desse tipo se alinham ao que tem sido estabelecido 

pelas escolas privadas, quando utilizam o livro didático em sala (os familiares dos 

alunos têm exigido a utilização do material), apresentam os conteúdos relacionados 

às competências e às habilidades, discutem temas sociais com a expectativa de um 

deles ser contemplado na redação e respondem a questões objetivas de Sociologia 

nessa abordagem. 

O debate político sobre temas como cidadania, apesar de ser pautados nas 

escolas como aspectos importantes a ser considerados na formação dos alunos, tem 

sido secundarizado pela necessidade de construir conhecimentos para exames como 

o ENEM. Nesse processo, a intervenção das escolas privadas nas práticas de ensino 

da Sociologia, no que se refere ao alinhamento de objetivos, conteúdos e 

metodologias sob a orientação de uma política de resultados, tem construído um 

ensino instrumental ou uma Sociologia para o mercado. 

O Quadro 26 a seguir busca sintetizar as relações entre o fazer pedagógico, 

as condições de trabalho do professor e as demandas da escola que configuram o 

tipo de ensino mercadológico. 
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Quadro 26 – Tipo mercadológico 

Práticas de ensino 
(Objetivos, conteúdos e 

metodologias) 
Professor Escola/aluno 

• Ênfase nos 
resultados escolares; 

• Resposta às 
demandas dos alunos e da 
escola; 

• Mobilização dos 
conhecimentos para o 
desenvolvimento de 
competências e habilidades; 

• Utilização do livro 
didático como elemento 
estruturador das aulas; 

• Trabalho por área do 
conhecimento (Ciências 
Humanas e suas 
Tecnologias); 

• As atividades 
práticas são reduzidas em 
função do tempo das aulas e 
da quantidade de conteúdo a 
serem trabalhados; 

• Processo de 
avaliação vinculado a 
pedagogia das 
competências. 

• Inserido no campo 
das escolas privadas; 

• Necessidade de 
mobilizar os conhecimentos 
da Sociologia no projeto da 
escola para manter-se no 
campo de trabalho; 

• Formação com base 
nas licenciaturas ou no 
bacharelado; 

• Necessidade de o  
professor desencadear seu 
próprio processo de 
formação nos moldes das 
demandas do mercado. 
 

• Necessidade de 
manter os alunos na escola 
por meio dos resultados 
escolares e dos processos 
seletivos para as 
universidades; 

• Ênfase nos resultados 
e na competitividade entre as 
escolas; 

• Hierarquia rígida; 

• Responsabilização 
dos profissionais sobre os 
resultados da escola; 

• Mobilização do 
currículo para atender às 
demandas do mercado; 

• Alunos com poder 
político sobre o trabalho dos 
professores; 

• Permanência dos 
professores na instituição  
submetida aos resultados 
escolares dos alunos. 

Fonte: Autoria própria 

 

Apesar de os momentos das aulas de Sociologia possibilitarem debates sobre 

temas sociais, ampliando a capacidade de compreensão dos alunos e seus 

repertórios, esses saberes parecem ser mobilizados para a construção de projetos 

individuais, não comprometidos com a transformação das questões sociais. Ademais, 

observamos que a presença da Sociologia nas escolas privadas de ensino tem 

provocado nos alunos um interesse em discutir temas sociais e questões relativas as 

próprias juventudes. Isso porque a disciplina permite aos jovens a possibilidade de 

pensar a vida política, as questões de identidade, os conflitos, a violência, as 

sexualidades, entre outros temas em sala de aula. 

Nos últimos anos, observamos que a disciplina de Sociologia tem contribuído 

na mudança das formas de pensar a sociedade por parte de alguns alunos, tornando-

os mais críticos e sensíveis a questões relativas às desigualdades e à diversidade, 

motivando-os a dar continuidade à vida de estudos nos cursos de Ciências Sociais. 

Os conhecimentos sociológicos construídos nas escolas que configuram esse 

tipo de ensino, embora ressaltem o debate sobre cidadania, discutam questões 



175 
 

 
 

relativas às desigualdades sociais, têm manifestado como objetivo principal o de 

garantir a construção de competências e habilidades, possibilitando aos alunos 

dessas escolas, em sua maioria, provenientes da classe média, a reprodução das 

suas condições de classe, conforme os projetos de suas famílias e das escolas. Essa 

condição tem repercutido positivamente nas escolas particulares, uma vez que essas 

mantêm suas atividades com base no retorno que conseguem dar aos seus alunos 

(considerados clientes). Para isso, o sucesso escolar “dos alunos” e “das escolas” é 

amplamente divulgado a partir dos chamados “rankings”, os quais garantem o número 

de matrículas no ano seguinte e, em consequência disso, o aumento do lucro das 

instituições educacionais. 

Levando em consideração a adequação dos saberes sociológicos aos 

interesses do “mercado”, como os resultados nos “rankings”, entendemos que essa 

adaptação reduz a disciplina a um instrumento utilizado para o acúmulo de 

informações por parte dos alunos ou para o desenvolvimento de competências e 

habilidades92 em detrimento da produção do conhecimento e da reflexão política e 

crítica. O tipo de ensino mercadológico, relacionado às demandas das escolas 

privadas, apesar de contraditório, tem desencadeado mudanças no cotidiano das 

escolas que, de certa maneira, repercutem em uma “valorização instrumental” da 

disciplina de Sociologia. 

O ensino de Sociologia nas escolas públicas e privadas no Brasil se tornou 

obrigatório no ano 2008. Em 2009, a disciplina ocupava nas escolas privadas uma 

hora aula semanal. Nesse período, os docentes apesar de vivenciarem certa 

autonomia em suas práticas de ensino, enfrentavam o desconhecimento por parte das 

coordenações pedagógicas e dos demais professores em relação às contribuições 

dessa disciplina no projeto da instituição. Logo depois que o ENEM inseriu esses 

conhecimentos em caráter obrigatório na área de Ciências Humanas e suas 

tecnologias93, a escola passou a valorizar a disciplina em sala de aula. Em função 

disso, os professores precisaram ler os editais, compreender o debate sobre 

competências e habilidades para construir um planejamento alinhado as demais 

                                                             
92 Conforme Ramos (2002), a inserção da proposta de ensino sobre competências e habilidades se deu 

em um contexto de reestruturação produtiva e flexibilização do trabalho, com vistas a formar sujeitos 
capazes de atuar em diferentes funções e não conhecedores de saberes. 
93 Em diálogo com as disciplinas de História, Geografia e Filosofia. 
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disciplinas e, ainda, discutir temas sociais que porventura viessem a ser apresentados 

nas propostas de redações dos exames. 

Essas mudanças desencadearam um processo de empoderamento dos 

professores de Sociologia nas escolas. Com isso, suas aulas não seriam mais 

reservadas para as atividades do grêmio ou para as campanhas de voluntariado. Os 

conhecimentos sociológicos, por mais que fossem adequados à pedagogia das 

competências, passaram a ser mais valorizados do que no momento anterior. 

De certa forma, podemos dizer que se essas mudanças colocaram a 

Sociologia em um espaço de destaque na área das Ciências Humanas, essa 

conquista teve um preço a ser pago pelos professores que passaram a ter de se 

adaptar à política de resultados das escolas, a partir do material didático, que precisou 

se adequar à nova proposta, correndo o risco de reduzir os conhecimentos 

sociológicos ao debate sobre as competências e habilidades apresentadas no edital 

do ENEM, e pelo próprio curso de formação de professores, que parecia não estar 

preparado para as novas demandas das escolas. 

Por isso, é necessário compreender esse tipo de ensino no contexto das 

mudanças e das demandas provocadas pelo processo de implementação da 

Sociologia na educação básica, uma vez que ele, ao mesmo tempo que representa 

uma nova demanda de trabalho para os licenciados no campo das escolas, traz 

consigo desafios aos professores que buscam defender o papel científico e crítico da 

Sociologia na educação básica. 

 

5.3 O TIPO POLÍTICO ENGAJADO 

 

Consideramos que esse tipo é configurado por práticas educativas que 

constroem, por meio do ensino da Sociologia, uma leitura crítica do mundo, 

ressaltando a importância de os agentes participarem da transformação da realidade 

social. O processo de ensino e de aprendizagem nesse tipo tem se dado em torno da 

exposição e de debates sobre temas considerados relevantes pelos docentes, 

problemas sociais enfrentados pelos alunos e comunidades, tornando, em alguns 

momentos, secundário os conhecimentos propostos nos documentos oficiais, no livro 

didático etc. Quanto à dimensão política expressa nesse tipo de ensino, esta tem se 

dado em torno da busca por uma formação crítica dos alunos, incentivando um 
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comprometimento social, de modo a contribuir no exercício de uma cidadania ativa e 

participativa. 

É importante ressaltar que as práticas educativas que se alinham a esse tipo 

foram identificadas principalmente nas escolas públicas pesquisadas. Isso porque são 

nesses espaços que os docentes encontram mais condição de autonomia (conforme 

discutimos no capítulo anterior sobre a relação entre as escolas públicas e as práticas 

de ensino dos docentes), podendo construir o ensino da Sociologia conforme suas 

concepções sobre o papel dessa disciplina na sociedade94. 

Na sequência, apresentamos a análise desse tipo conforme os objetivos, os 

conteúdos e as metodologias utilizadas. 

 

5.3.1 Objetivos 

 

Os objetivos ou o papel da disciplina de Sociologia expressos nas falas dos 

professores e observados no cotidiano das salas de aula parecem ser definidos 

principalmente em relação à possibilidade de a disciplina contribuir na construção de 

uma responsabilidade social por parte dos alunos, por meio da valorização de debates 

sobre temas e problemas sociais, elaborando propostas de intervenção. A relação 

entre o ensino de Sociologia e as questões políticas parece se dar em função da visão 

de mundo dos professores. Nesse sentido, segundo o professor José, da Escola 

Estadual da zona sul, isso influencia tanto na escolha dos conteúdos quanto nas 

práticas de ensino, conforme destaca: “Acho que a visão influência não só a 

proposta da disciplina, mas o conteúdo e a prática, no perfil docente. [...] o 

professor que é crítico, que tem um posicionamento político [...]” (Professor José, grifo 

nosso). 

A mesma situação apresenta a professora Terezinha, da Escola Estadual da 

zona oeste um, quando faz referência à relação entre a visão política do professor e 

as suas práticas educativas. Para ela, o posicionamento do professor sobre 

determinado tema ou questão política contribui diretamente na sua maneira de 

trabalhar na sala de aula: “É você tem um lado, nós sabemos que até entre sociólogos 

                                                             
94 Conforme vimos na fala do professor José, que trabalha em uma das escolas públicas pesquisadas, 

“A segurança do profissional quando ele é concursado é outra, o tipo de trabalho dele com relação à 
forma de abordar cada conteúdo fica muito mais visível, ele se posiciona, expõe sua opinião, a forma 
que o conteúdo é organizado, muda de acordo com o que ele acredita, não só na Sociologia como 
também em outras disciplinas” (grifo nosso). 
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existe um lado para eles defenderem, então, de que lado ele está é o que influência 

na sala de aula” (Professora Terezinha). 

As experiências de vida dos professores também contribuem para a 

construção da maneira como pensam o papel da Sociologia no ensino médio 

vinculada a uma abordagem política. O professor José, ao discutir o papel da 

Sociologia na escola, defendendo o comprometimento das suas práticas educativas 

na formação política dos alunos, revela que seu posicionamento em favor dessa 

orientação foi construído em experiências com os movimentos sociais e o trabalho 

assistencial. 

 
Fora do contexto da formação, eu tive outras vivências que também me 
ajudam a ser professor na sala de aula, como participar de um movimento 
social de grupo, que conheci na universidade, mas que participo até hoje, 
onde me aproximei da metodologia do trabalho do direito popular. Outra 
experiência interessante foi que antes de me tornar professor, eu trabalhei 
com o bolsa família, mas não na área do cadastro e sim no projeto paralelo 
onde fui contratado para dar aula para as pessoas que eram atendidas pelo 
programa bolsa família (Professor José, grifo nosso). 

 

Conforme verificamos na fala acima, a participação do professor em 

atividades que discutem questões sociais tem contribuído na construção de saberes 

e repertórios que constroem a maneira como ele pensa o papel da disciplina de 

Sociologia nas escolas. 

O professor João, da Escola Estadual da zona norte dois, corrobora a fala 

acima, quando revela que a sua visão sobre o papel da Sociologia na escola, e sua 

maneira crítica de ensinar, foram construídas a partir de suas experiências anteriores 

ao curso de formação docente: 

 
[...] eu tinha uma identidade que era mais ligada a questão social. Fiz parte 
de um grupo de jovens que fazia parte da antiga PJMP – Pastoral da 
Juventude do Meio Popular. Influenciado por algumas ideias do Padre 
Sabino, lá em Mãe Luiza, e algumas ações que ele promovia em relação à 
juventude que tinha essa proximidade (Professor João). 

 

Para o professor, atuar nas escolas públicas com alunos pobres e excluídos, 

por meio de uma Sociologia comprometida com a transformação de suas realidades, 

representa dar continuidade ao que viveu quando participava dos grupos de jovens. 

Nesse sentido, o docente manifestou o entendimento de que não há como desvincular 

o papel da Sociologia nas escolas do debate das questões políticas e sociais, ou do 

comprometimento com um grupo social. Isso porque, para o docente: 
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[...] não existe currículo imparcial, por trás de toda seleção há um interesse. 
Se a natureza desse interesse é altruísta ou egoísta eu não sei, mas não há 
currículo imparcial. Precisamos defender uma posição em sala (Professor 
João). 

 

As falas dos professores José e João, quando fazem referência as suas 

inserções em espaços formativos, e a segunda fala do professor João, quando 

manifesta a sua posição em relação ao currículo, revelam a existência de uma relação 

entre experiências de vida e o envolvimento dos professores em uma proposta de 

disciplina crítica. 

Segundo Sacristán (2000), a maneira como os professores atuam nas escolas 

não diz respeito apenas às propostas estabelecidas formalmente para o ensino, mas, 

principalmente, as suas subjetividades que expressam suas experiências: 

 
Respondemos às situações e empreendemos caminhos com toda a nossa 
personalidade, com os afetos, as crenças e as expectativas. Como um ser 
humano que se expressa nas ações que empreende, construindo-se, por sua 
vez, se intervém racionalmente para transformar o mundo. A ação 
pedagógica não pode ser analisada somente sob o ponto de vista 
instrumental, sem ver os envolvimentos do sujeito – professor – e as 
consequências que tem para sua subjetividade que intervirá e se expressará 
em ações seguintes (SACRISTÁN, 2000, p. 31). 

 

Essa relação entre experiência e a maneira como atuam em sala de aula, ou 

se posicionam em relação ao papel da educação, é identificada também nas palavras 

do professor Júlio, da Escola Estadual da zona leste três. Para ele, o papel da 

disciplina de Sociologia não pode se limitar a reproduzir os conteúdos que estão no 

livro didático, isso porque “o professor de Sociologia tem uma missão de conscientizar 

os alunos para atuar criticamente na sociedade” e, ao mesmo tempo, contribuir na 

melhoria das suas condições de vida. 

 
A Sociologia que faço na escola tem uma proposta política de ajudar os 
jovens a mudarem suas vidas. Eles precisam criticar a sociedade que exclui 
[...]. Estudar para procurar um emprego é bom, mas é preciso participar dos 
sindicatos e dos movimentos que lutam. A Sociologia pode ajudar nisso 
(Professor Júlio). 

 

A comunicação dos professores sobre suas maneiras de ensinar, 

relacionadas ao papel que consideram ser da Sociologia nas escolas, é construída a 

partir de experiências práticas em movimentos sociais, trabalhos de combate às 

desigualdades, pastorais e movimentos juvenis. Ou seja, refletem as opções políticas 
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e pedagógicas dos agentes educativos em face das contradições sociais existentes 

na sociedade (LIBÂNEO, 2013, p. 135). 

 

5.3.2 Os conteúdos  

 

A escolha dos conteúdos relacionados aos temas políticos desse tipo de 

ensino95 tem acontecido em conformidade com os objetivos ou com o papel da 

Sociologia proposto pelos docentes. O professor Júlio revela que existe uma relação 

direta entre o ensino dos conteúdos e o debate crítico sobre a sociedade. 

 
Não tem como ensinar Sociologia sem discutir criticamente a sociedade. 
Quando ensinamos sobre cultura, temos a indústria cultural que constrói uma 
sociedade de consumo. Tem a ideologia que aliena as pessoas. Quando 
damos aula sobre trabalho, tem o trabalho explorado (professor Júlio). 

 

Na pesquisa, verificamos que o livro didático, em função do PNLD96, 

representa o principal acesso do conhecimento da Sociologia nas escolas públicas, 

sendo considerado uma referência para a seleção dos conteúdos por parte dos 

professores. Nas escolas, observamos que a seleção dos conteúdos a ser ensinados 

podem levar em consideração o uso do material didático, textos diversos e situações 

concretas que suscitem debates sobre os temas de estudo. 

O professor José, tem utilizado o livro didático em suas aulas, considerando 

os conteúdos propostos e as atividades. Porém, quando trabalha esses saberes com 

os alunos, ele os interpreta segundo uma perspectiva crítica: 

Trabalho todos os conteúdos em sala. A questão é que sempre que discuto 
um desses temas, apresento a visão dos movimentos sociais [...] não gosto 
de apresentar os conteúdos de forma solta. Os alunos podem entender 
errado. Preciso trazer a visão crítica para aula (Professor José). 

 

A valorização do professor à abordagem crítica dos conteúdos aponta o seu 

comprometimento com os grupos sociais que buscam lutar por direitos e combater as 

desigualdades (conforme vimos anteriormente sobre a relação do docente com os 

movimentos sociais). Na afirmação “os alunos podem compreender os conteúdos de 

                                                             
95 Na Escola Estadual da zona sul, Escola Estadual da zona oeste um e Escola Estadual da zona norte 

dois. 
96 Conforme analisamos, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é um programa do Ministério 

da Educação (MEC) que garante o acesso do livro aos estudantes das escolas públicas no Brasil. 
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maneira errada”, o docente parece defender uma interpretação crítica dos temas, 

reforçando a sua proposta de ensino politizadora. 

Outros professores, ao planejar suas aulas, parecem enfatizar os conteúdos 

considerados críticos, ou que permitem discutir temas ou problemas relacionados às 

contradições sociais. Nessa direção, a professora Terezinha afirma que nem todos os 

conteúdos da Sociologia permitem a construção de visões críticas sobre as 

realidades. Em função disso, mesmo fazendo referência a Durkheim, ela tem 

privilegiado os estudos das ideias de Marx sobre temas como trabalho e política. 

 
Não consigo ensinar solidariedade em Durkheim sem fazer uma critica ao 
autor. Sempre que dou aula sobre ele, faço referência a Marx. Claro que 
defendendo as ideias de Marx. [...] tem um capítulo no livro de Sociologia que 
discute as ideias dos autores sobre o trabalho. Outro que traz o Estado. Passo 
mais tempo discutindo Marx do que os outros (Professora Terezinha). 

 

O mesmo posicionamento podemos observar na fala do professor João, ao 

manifestar sua escolha sobre quais conteúdos ensina nas aulas e como se posiciona 

quando aborda temas no campo da política: “Escolho os conteúdos de acordo com a 

minha visão sobre eles. Quando dou aula sobre Estado e política, elogio um tipo de 

estado e critico o outro. Não posso deixar de me posicionar (Professor João)” 

O professor Júlio, quando perguntado sobre quais conteúdos seleciona para 

o ensino da Sociologia, afirmou que não faz uso dos identificados no livro didático 

adotado na escola. Em suas aulas, prefere substituir os livros por uma abordagem 

temática. Conforme verificamos na sua fala, “Não tenho usado o livro porque só tenho 

uma aula por semana em cada turma. Não dá tempo de trabalhar os capítulos do livro. 

Prefiro debater em sala temas do cotidiano dos alunos” (Professor Júlio). 

A escolha pela tematização, apesar de ser defendida em função da 

insuficiente quantidade de aula, e de levar em consideração as realidades dos alunos, 

é retomada em outro momento da entrevista, em que o docente afirma que é por meio 

do trabalho com temas que o aluno constrói uma visão crítica sobre a realidade. “É 

notório o reflexo da Sociologia no estudante na sala de aula, ele passa a criticar, passa 

a refletir sobre a realidade dele. Ele amplia a maneira como compreende o mundo 

criticando a realidade” (Professor Júlio). 

A seleção dos conteúdos do livro didático com base em uma visão política e, 

da mesma maneira, a decisão de não utilizá-lo como material de referência nas aulas, 
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revelam o grau de autonomia que os professores vivenciam no ambiente escolar97. 

Tal condição tem possibilitado aos docentes manifestar uma ação política em relação 

ao processo de ensino e de aprendizagem optando pela conscientização dos alunos. 

 

5.3.3 As metodologias 

 

Identificando as metodologias de ensino classificadas nesse tipo, percebemos 

que as aulas de Sociologia têm acontecido principalmente em torno do debate de 

temas, em que os docentes utilizam os conteúdos dos livros didáticos, suas 

experiências e a problematização de questões sociais. A esse respeito, seguem as 

palavras do professor José: 

 
Minhas aulas acontecem desse jeito: apresento um tema central no bimestre 
e faço uma discussão inicial na sala de aula. Trabalho seria o tema. 
Discutimos a exploração do trabalho, a falta de trabalho, os movimentos que 
lutam pelos direitos no trabalho. Depois apresento outros temas sobre 
trabalho: trabalho doméstico, trabalho infantil, trabalho escravo, desemprego 
dos jovens. E fecho com Marx (Professor José). 

 

A valorização dos temas parece representar não somente a opção por parte 

do professor mas ainda uma estratégia de ensino para integrar os alunos em suas 

aulas. Na medida em que discute os problemas sociais do cotidiano (como o 

desemprego dos jovens), o docente consegue se aproximar de questões vivenciadas 

pelos próprios alunos em suas comunidades. É esse o caminho que tem buscado a 

professora Terezinha: 

Quando começo minhas aulas de Sociologia, não abro o livro; inicialmente eu 
vou falando do meu modo, de uma forma mais descontraída e mais prazerosa 
para os alunos entenderem a importância, para todas as turmas. [...] esse 
cotidiano ele vem com discussão com os exemplos, com a prática, com o 
movimento da sociedade, com o que ocorre e com o que perpassa [...] 
(Professora Terezinha). 

 

O professor Júlio, procurando contribuir na formação dos alunos, comenta 

como em suas aulas tem abordado os temas relativos a questões sociais:  

 
Minhas aulas acontecem discutindo temas. Geralmente questões sociais. 
Discuto muito as contradições na vida dos alunos. [...] porque uns tem que 
viver com menos de um salário mínimo e outros com dez. Acho que a 
Sociologia tem que ajudar a pensar nessas coisas (Professor Júlio). 

 

                                                             
97Segundo já discutimos sobre a relação entre as escolas públicas e as práticas de ensino dos docentes. 
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O mesmo ponto de vista em relação à formação crítica dos alunos é defendido 

pelo professor João. Ao fazer referência as suas aulas, ressalta a importância de 

discutir criticamente as informações do cotidiano: 

 
Então, há vários fatores por trás. A proposta de ensino ela tem que ter uma 
natureza de abordagem também diversificada, eu tento fazer o meu aluno 
criticar as noticiais que circulam, por exemplo, em uma matéria do Jornal 
Nacional, na Revista Veja, do discurso fundamentalista de um sindicalista, de 
um terrorista que falou algo (Professor João). 

 

Para construir essa perspectiva crítica em sala de aula, o professor João 

descreve que tem levado em consideração as realidades dos alunos e a diversidade 

de assuntos que acontecem nas periferias da cidade como elementos orientadores de 

suas práticas: 

 
[...] eu só dou aula nas periferias atualmente, eu procuro muito ouvir o que é 
que o aluno tem para dizer, antes que eu fale, não preciso que aluno venha 
até mim, dizer alguma coisa, às vezes em um discurso entre eles, percebo 
qual o assunto que está prevalecendo. [...]. Com a diversidade de assuntos 
referente à violência, família, à política, por incrível que pareça, sexualidade, 
à questão da droga, e é em meio a esse currículo oculto que a gente precisa 
pensar no nosso currículo oficial, não para motivar o aluno a permanecer 
pensando naquilo, mas para tentar direcioná-lo a ter uma visão crítica do que 
ele está falando e ouvindo (Professor João). 

 

Complementando a descrição de como discute questões políticas na escola, 

o professor revela que o debate dos problemas sociais na sala de aula tem sido 

apenas um dos momentos de aprendizagem dos alunos. Isso porque a própria 

intervenção na comunidade pode ser considerada uma ação educativa. Para ele, os 

alunos, depois de identificar e discutir os problemas da comunidade, devem construir 

soluções: 

 
[...] se o assunto era sobre violência, o grupo formado visitava um posto 
policial, a morada que convive com a frequência de assaltos na rua que 
reside, para ter uma ideia do que é a violência, do que está provocando e do 
que está por trás disso, quem são os bandidos, qual o perfil deles. Sobre 
saúde, visitar o posto de saúde, entrevistar um profissional que atende a 
população, descobrir qual o perfil dos pacientes atendidos, qual a natureza 
do problema que chega lá, quais as possíveis causas e o que pode ser feito 
para melhorar (Professor João). 
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Para refletir sobre esses aspectos das práticas educativas, apresentamos 

duas situações observadas nas escolas98 que se relacionam ao tipo político engajado. 

 

5.3.4 A aula no tipo político engajado 

 

Em uma das aulas observadas, verificamos que o docente, ao dar início a sua 

prática, relembrou a importância da leitura da unidade do livro de Sociologia sobre 

“Poder, política e estado” (TOMAZI, 2006)99. O professor, fazendo referência ao livro, 

deu início a uma aula expositiva sobre as questões políticas que estavam 

acontecendo no Brasil no ano de 2016. Analisando o contexto com base nas ideias 

de Marx (TOMAZI, 2006), o docente utilizou o tempo da aula para apresentar a 

concepção do autor sobre o Estado e a proposta de mudança social. 

Nas falas e nas anotações no quadro, foram registradas “ações de poder” 

relacionadas à contestação da existência do Estado capitalista, uma vez que essa 

instituição política contribuía para a manutenção das desigualdades sociais. O 

docente destacou ainda a importância de atuar politicamente para combater as 

chamadas injustiças sociais. 

Após fazer a exposição das reflexões de Marx, o docente convidou os alunos 

para participar de uma discussão política sobre a temática. Nesse momento, os alunos 

se posicionaram em relação às questões identificadas pelo professor. Nesse sentido, 

alguns, apesar de discordarem dos argumentos do professor em relação às críticas 

ao estado, manifestaram interesse na temática e participaram do momento de diálogo. 

Em resposta aos alunos, o professor comunicou em aula que cada pessoa tinha a 

liberdade de se posicionar, e que essa condição de liberdade havia sido conquistada 

pelos movimentos sociais que lutaram pelo direito de expressão. 

Ao término da aula, o docente informou aos alunos que a avaliação prevista 

para a semana seguinte seria sobre o capítulo onze. Os alunos informaram ao 

professor que este tinha utilizado três aulas para discutir as ideias de Marx sobre o 

                                                             
98 Outras aulas observadas apresentaram as mesmas características do modelo. Os dois relatos acima 

são representativos de um conjunto de seis aulas identificadas em quatro escolas. 
99É importante registrar que a unidade do livro é composta de quatro capítulos em que o autor discute 

o surgimento do Estado moderno (capítulo dez), o poder do Estado (capítulo onze), o poder, a política 
e o Estado no Brasil (capítulo doze) e a democracia no Brasil (capítulo treze). No capitulo onze, as 
teorias clássicas da Sociologia sobre o Estado são apresentadas por meio das reflexões de Marx, 
Durkheim e Weber. O texto apresenta cada reflexão, valorizando a contribuição dos pensadores para 
discutir a relação entre poder e Estado. 
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Estado e que não havia iniciado o debate sobre Durkheim e Weber. Em resposta aos 

alunos, o docente informou que estudar as ideias de Marx era o suficiente para 

compreender o Estado brasileiro. 

Conforme podemos perceber na aula, o professor de Sociologia utilizou o 

material didático e fez referência aos conteúdos propostos. Porém, ao definir os 

conhecimentos (relacionados ao pensamento de Marx) considerados mais relevantes 

para a compreensão do Estado do que outros, deu ênfase ao debate sobre problemas 

relativos às contradições sociais e sua relação com a vida política. Outro aspecto 

identificado na aula que caracteriza a perspectiva política e formativa proposta pelo 

professor consiste no momento em que ele destacou a importância de as pessoas 

participarem da vida política, contribuindo assim para a transformação da realidade. 

De acordo com as falas dos professores e as práticas observadas na aula, 

entendemos que objetivos, conteúdos e metodologias que caracterizam esse tipo 

parecem ser construídos a partir de uma visão que concebe o papel da educação 

como elemento crítico/reflexivo e de transformação social. Isso porque o papel da 

Sociologia expresso pelas falas dos docentes parece vinculado a uma perspectiva de 

politização e engajamento. O mesmo ocorre quanto à escolha dos conteúdos a ser 

ensinados, quando valoriza as teorias consideradas críticas em detrimento das que 

explicam os fenômenos sob uma perspectiva do consenso. Por fim, as metodologias 

relatadas nas falas e os momentos da aula reforçam que as práticas educativas dos 

docentes se vinculam a um projeto de Sociologia escolar como uma ciência 

politizadora. 

5.3.5 Refletindo sobre as práticas 

 

Essas maneiras de ensinar, conforme vimos nas falas e no relato da aula, 

parecem contemplar a proposta de formação cidadã para a disciplina de Sociologia 

nos PCNEMs e nas OCNs. Segundo o observado nos documentos, a disciplina de 

Sociologia na educação básica expressa uma proposta política na medida em que 

tenciona formar cidadãos críticos, tendo em vista que o conhecimento sociológico tem, 

segundo os PCNs, como atribuições básicas investigar, identificar, descrever, 

classificar e explicar todos os fatos relacionados à vida social (BRASIL, 1999, p. 38); 

e segundo as OCNs, propor uma desnaturalização das concepções ou das 

explicações dos fenômenos sociais (BRASIL, 2006, p. 106). Segue a síntese desse 
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tipo de ensino, no Quadro 27 a seguir, conforme os elementos identificados na 

classificação: 

 

Quadro 27 – Tipo político engajado 

Práticas de ensino 
(Objetivos, conteúdos e 

metodologias) 
Professor Escola/aluno 

• Ensino de Sociologia com 
uma orientação 
política/ideológica; 

• Abordagem crítica dos 
conteúdos e seleção dos 
saberes segundo o projeto da 
escola e dos agentes; 

• Trabalho direcionado a 
análise política dos temas 
sociais; 

• Mobilização dos alunos em 
atividades políticas; 

• Mediação de uma visão 
política sobre os 
conhecimentos científicos e a 
sociedade. 

• A cultura política do 
professor adquirida na sua 
trajetória de vida ou no 
processo de formação 
acadêmica são tomadas 
como referência para o 
planejamento e execução 
das aulas de Sociologia; 

• Posicionamento político por 
parte do professor em sala; 

• Valorização de uma 
abordagem critica em sala 
em detrimento de outras;  
 

• Escola com uma estrutura 
hierárquica não rígida 
(geralmente escolas 
públicas); 

• A Escola não interfere na 
maneira como o docente 
ensina; 

• Escola vinculada com 
grupos políticos; 

• Posicionamento político da 
escola e dos alunos; 

• Demanda dos alunos. 

Fonte: Autoria própria 

 

A implementação do tipo político engajado tem se dado, principalmente, 

através de problematizações, mobilizações e execução de projetos de intervenção 

social no cotidiano escolar, principalmente nas escolas públicas, valorizando a 

dimensão política e cultural da disciplina, especialmente na construção da cidadania 

dos educandos. Para os professores que expressam esse tipo, a Sociologia deveria 

ser utilizada como instrumento politizador, envolvendo-se primordialmente com as 

questões sociais das classes populares e possibilitando a essas classes caminhos de 

luta contra as chamadas desigualdades sociais. Nesse sentido, a Sociologia, na 

condição de campo do conhecimento, é produtora de saberes que são utilizados para 

compreender a sociedade, apontando as contradições, os problemas e os temas que 

devem ser estudados. 

Nas escolas privadas, identificamos algumas práticas educativas que 

valorizavam o debate político, porém, não eram motivadas pela coordenação 

pedagógica, visto que, nessas instituições de ensino, em função da sua política de 

resultados, os objetivos da disciplina de Sociologia tem orientado o trabalho docente 

para a aprovação dos alunos no ENEM. Logo, como essa orientação do trabalho 

pedagógico se dá em um contexto de relações de trabalho por contratação, revelando 

mais rigidez nas relações hierárquicas (conforme discutimos no capítulo anterior), a 
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não adaptação das práticas educativas por parte dos professores às demandas da 

escola pode repercutir em suas demissões100. 

Nas escolas públicas, o ensino de Sociologia é construído por professores 

que discutem a realidade de maneira crítica e, algumas vezes, propõem mudanças, 

de modo a lutar contra as desigualdades ou as contradições sociais ou mobilizar os 

alunos para participar de manifestações reivindicativas por direitos, construindo assim 

uma escola mais democrática e emancipatória. 

Nesse sentido, Giroux (2005), valorizando a relação entre o papel da escola 

e a formação dos alunos para uma vida política, descreve uma perspectiva de escola 

que parece ser construída polos professores que atuam no tipo político engajado: 

 
As escolas são formas sociais que ampliam as capacidades humanas, a fim 
de habilitar as pessoas a intervir na formação das suas próprias 
subjetividades e a serem capazes de exercer o poder com vistas a 
transformar as condições ideológicas e materiais de dominação em práticas 
que promovam o fortalecimento do poder social e demonstrem as 
possibilidades da democracia (GIROUX, 2005, p. 95). 

 

Essa concepção de escola parece representar as práticas educativas dos 

professores, já que propõe uma maior autonomia por parte dos educandos, o que 

pode contribuir em suas compreensões sobre as diversas interferências e os 

interesses que perpassam a sociedade, levando-os a refletir sobre o papel de cada 

um, individualmente, e o de cada grupo organizado, na intervenção dessa sociedade 

(RODRIGUES, 2000). Outra característica que pode ser destacada nesse tipo é a 

maneira como alguns professores ministram suas aulas a partir de debates abertos 

com os alunos, sem necessariamente fazer referência aos conteúdos teóricos da 

Sociologia. 

Em outras situações, verificamos que, mesmo utilizando o livro didático e 

fazendo referência aos conteúdos da disciplina, alguns docentes têm supervalorizado 

abordagens mais críticas, em detrimento de outras, consideradas também importantes 

na formação dos jovens. A polêmica criada em torno dos temas propostos, e até 

                                                             
100 Conforme vimos na fala do professor Marcos, que trabalha em uma das escolas privadas 

pesquisadas: aconteceu uma situação bem chata: um professor trabalhava em uma das instituições há 
aproximadamente seis anos e, durante um processo político, um estudante perguntou em sala se tinha 
sido golpe ou impeachment na votação do Congresso em abril da presidenta Dilma. O professor 
respondeu em sala, contextualizou historicamente, e disse que tinha sido um golpe. Com isso, um dos 
estudantes elaborou um abaixo-assinado pra tirar o professor. Colheram aproximadamente 17 nomes, 
um número irrisório em um espaço de 350 estudantes, mas, ao retornar do recesso escolar, o professor 
já não fazia mais parte do quadro da instituição. 
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mesmo a possibilidade de intervir em determinada realidade, parece potencializar o 

diálogo em sala de aula, o que não necessariamente possibilita a aprendizagem dos 

conceitos e das teorias como são propostos nos documentos oficiais (PCNs e OCNs). 

 

5.4 O TIPO CIENTÍFICO BACHARELESCO 

 

O conjunto das práticas educativas que constitui esse tipo de ensino se 

organiza em torno da valorização da dimensão teórica das Ciências Sociais na escola, 

fazendo com que alguns docentes reproduzam em suas aulas a maneira teórica e 

abstrata como estudaram no curso de licenciatura em nível superior. As aulas que se 

organizam em torno desse tipo parecem privilegiar as falas dos professores em 

detrimento da participação dos alunos. 

Como verificamos na formação docente do campo educacional101, alguns 

professores entrevistados afirmaram que a formação na área da educação tem sido 

insuficiente nos cursos de licenciatura, o que tem repercutido diretamente em uma 

capacitação com mais características de bacharelado do que na área de ensino102. 

São essas características da formação bacharelado que parecem orientar as aulas de 

Sociologia nesse tipo. 

As práticas de ensino que configuram esse tipo foram observadas 

principalmente nas escolas públicas pesquisadas. Isso porque essas instituições 

possibilitam aos docentes certa condição de autonomia para implementar tipos de 

ensino que consideram adequados para a escola. Na pesquisa, identificamos apenas 

uma experiência de prática de ensino com as características desse tipo em uma 

escola privada. Porém, conforme vimos no capítulo anterior103, professores que 

ensinem de maneira que não corresponda às demandas do mercado e das escolas 

                                                             
101 No capitulo dois deste trabalho. 
102Fala do professor João: “Ela me preparou muito mais para ser um professor universitário, do que 

para o ensino médio como hoje sou. Como lhe disse a organização curricular, o nível das discussões, 
as posturas de abordagens em relação a determinados teóricos, a determinadas escolas sociológicas, 
não vem como programas para o livro didático para o ensino médio”. 
Fala do professor Manuel: “boa parte do curso é tratada tal qual o bacharelado, as disciplinas sempre 
direcionadas para questão do bacharelado, somente no quarto período que pagando didática e assim 
vai entrando para Licenciatura. [...]. A preparação se deu basicamente nos estágios que contemplou 
parcialmente a nossa perspectiva sobre a prática docente, ficando um pouco vago, deveria ter tido um 
trato melhor, principalmente na disciplina de Didática e outras disciplinas que pudessem contemplar. 
Se fossemos listar, poderíamos argumentar que as disciplinas de Sociologia da Educação e Pluralidade 
Cultural e Educação foram as disciplinas que procuraram aproximar a prática docente com as 
necessidades dos licenciandos. 
103No capítulo três, sobre as escolas e o ensino da Sociologia. 
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privadas são demitidos. Foi o que aconteceu com um dos docentes entrevistados, que 

logo depois de concluir a licenciatura, havia passado no processo seletivo da 

instituição de ensino. Entretanto, ao direcionar suas práticas educativas dando ênfase 

à perspectiva teórica da Sociologia, na terceira semana de aula, foi avaliado 

negativamente pelos alunos, o que resultou em sua demissão. 

Como as escolas privadas não garantem a autonomia do trabalho docente, 

esse tipo que parece não corresponder às demandas de mercado, por não discutir 

competências e habilidades, não são comuns nessas instituições de ensino. Em 

função disso, consideramos que essas instituições não constituem o espaço em que 

as práticas educativas bacharelescas acontecem com certa frequência. 

 

5.4.1 Os objetivos 

 

Os objetivos da disciplina de Sociologia para os docentes que expressaram 

as práticas bacharelescas consistem em fazer com que os alunos tenham acesso ao 

conhecimento científico e teórico das Ciências Sociais. “Os alunos precisam conhecer 

as teorias. Compreender que a teoria está relacionada à vida em sociedade [...]. A 

Sociologia nos ajuda a romper com o senso comum construído na sociedade” 

(Professor Marcos). 

Para os docentes, a Sociologia, como disciplina escolar, deveria manter as 

mesmas características da Sociologia estudada nas universidades. Isso porque o 

conhecimento científico não deveria ser “simplificado ou reduzido” às demandas das 

escolas ou dos alunos, sob pena de desvalorizar mais ainda a disciplina como ciência. 

 
É muito difícil ser representante das Ciências Sociais na escola. Porque as 
pessoas não entendem que a disciplina é ciência. Existe muita dificuldade de 
ensinar. [...] Por isso precisamos defender o conhecimento político, 
antropológico e sociológico que aprendemos no ensino superior. [...] Vejo que 
às vezes, o livro de Sociologia é simplificado. Não dá conta da teoria. É difícil 
ensinar assim (Professor Assis). 

 

Conforme verificamos, na compreensão do docente, a legitimidade da 

disciplina de Sociologia na escola e na sociedade passaria pela valorização e pela 

defesa das suas teorias científicas. Em função disso, o papel do professor de 

Sociologia nas escolas seria de lutar por essa legitimidade defendendo a dimensão 

teórica da disciplina. 
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A afirmação de que o livro didático “simplifica” os conhecimentos da disciplina 

aponta para a valorização da dimensão abstrata e teórica dessa ciência, o que nos 

faz compreender a concepção do professor sobre como a Sociologia deveria 

acontecer nas escolas.  

 

5.4.2 Os conteúdos 

 

Conforme temos observado nos outros tipos, a seleção dos conteúdos para 

as aulas tem sido realizada utilizando principalmente os livros didáticos. Nesse 

sentido, conversando com o professor Assis, perguntamos sobre quais seriam os 

critérios de seleção dos conteúdos. O docente informou eram os mesmos que 

estavam no livro didático. Porém, em algumas ocasiões, fazia uso de textos de 

aprofundamento, ou do quadro da sala de aula para copiar os conceitos. Segue a fala; 

“Trabalho os livros. Quando os livros não têm o que eu quero, escrevo os conceitos 

no quadro. Faço fichamento dos textos que tenho em casa. Pego os pontos que 

considero principais e apresento na aula” (Professor Assis). 

Em observação feita em sala de aula do referido docente, vimos que ele havia 

copiado fragmentos de textos da coleção os pensadores para estudar com os alunos. 

Na ocasião, os estudantes precisaram ler os materiais e identificar os conceitos que 

seriam apesentados em sala posteriormente. 

 
Trabalho os conteúdos do livro sempre. Não mudo a proposta de conteúdos. 
Acho que os livros foram feitos para isso [...]. Tem todas as teorias que 
preciso trabalhar na escola. Gosto de trabalhar às vezes com um dicionário 
de conceitos no fim do livro (Professor Marcos). 

 

Como podemos verificar, apesar de os conteúdos identificados nesse tipo não 

se diferenciarem dos escolhidos pelos professores em outras práticas, a maneira 

como os entrevistados valorizam o uso das teorias ou dos conceitos revela uma 

abordagem diferente dos mesmos conhecimentos que parecem valorizar uma 

dimensão mais abstrata desses saberes. 

 

5.4.3 As metodologias 

 

As metodologias observadas em sala de aula consistem, em sua maioria, na 

exposição detalhada dos conteúdos da disciplina de Sociologia por meio da utilização 
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do livro didático. Nesse processo, os alunos são convidados a participar das aulas, 

porém, quando participam, os docentes parecem mais interessados em tirar dúvidas 

sobre as questões teóricas do que em discutir a aplicação dos conhecimentos nas 

realidades dos alunos. 

Em uma aula, o docente construiu uma reflexão sobre como o fato social 

poderia se expressar na vida dos jovens, identificando as características do fato social 

na família, nas maneiras de vestir, nas regras que os grupos estabeleciam. Ao término 

da reflexão, retomou a exposição teórica das ideias de Durkheim, sem fazer relação 

com o cotidiano dos alunos. 

Para discutir as metodologias utilizadas nesse tipo de ensino, apresentamos 

uma situação prática observada em sala de aula. 

 

 

5.4.4 A aula no tipo científico bacharelesco 

 

Para apresentar o tipo científico bacharelesco, segue o relato de duas aulas 

observadas. A primeira aula se deu em torno da apresentação de um seminário em 

sala. O docente dividiu uma turma de alunos do segundo ano do ensino médio em 

cinco grupos, que ficaram responsáveis por apresentar as contribuições teóricas de 

um dos três autores clássicos da Sociologia (Marx, Durkheim e Weber). Segundo a 

orientação do professor, os alunos deveriam expor um breve relato da vida do 

pensador, identificando seus principais conceitos ou teorias sobre a sociedade 

moderna. 

Na aula da apresentação, os grupos fixaram cartolinas no quadro com resumo 

do autor escolhido e deram início às atividades. As falas dos alunos revelaram a 

preocupação em expor corretamente cada ideia. Um dos grupos que ficou 

responsável pela apresentação da teoria de Max Weber afirmou não ter compreendido 

nas aulas o conceito de dominação, e por isso, não faria a sua exposição. Em 

resposta, o docente perguntou se os alunos haviam lido os artigos científicos enviados 

para o e-mail da turma. Confirmando a leitura, os alunos destacaram a dificuldade em 

compreender a maneira como os textos estavam escritos. Na maioria das 

apresentações, o professor interferia fazendo comentários complementares que, em 

sua maioria, apontavam “erros” dos alunos na interpretação teórica dos autores.  
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Após a conclusão dos trabalhos, perguntei ao docente porque os alunos não 

tinham discutido os referenciais teóricos utilizando exemplos práticos. Ele respondeu 

que antes de aplicar os conteúdos na realidade, os alunos precisavam aprender a 

teoria. 

Pedimos a um dos alunos do grupo responsável por apresentar as ideias de 

Max Weber para que pudéssemos ver a proposta da atividade de seminário escrita 

pelo professor em sala. Com isso, constatamos que o “aprender a teoria” referenciado 

pelo docente estava direcionado à explicação de uma lista de conceitos relacionados 

a cada autor. 

Na aula, observamos que a metodologia utilizada pelo docente e a maneira 

como aborda os conteúdos parece não levar em consideração o nível de 

aprendizagem dos alunos, visto que os materiais disponibilizados no primeiro relato 

(artigos científicos) e a abordagem no segundo apontam para uma maneira de ensinar 

descontextualizada da realidade da escola e dos jovens. 

Outro aspecto que reforça o alinhamento das práticas do professor ao tipo é 

a ênfase em dois momentos pedagógicos: a exposição e a abertura para que os 

alunos tirem duvidas do que fora apresentado, sem necessariamente discutir questões 

do cotidiano ou temas, com o objetivo de provocar o interesse dos alunos nas aulas 

ou contribuir em suas aprendizagens. 

 

5.4.5 Refletindo sobre as práticas 

 

Conforme podemos observar, essa abordagem tem valorizado mais o 

conhecimento em si do que a compreensão das realidades, uma vez que tem 

reproduzido mais as teorias do que possibilitado momentos de problematização e 

debates em sala de aula. Essas práticas parecem muitas vezes não levar em 

consideração as demandas do currículo, o estágio cognitivo dos alunos, tampouco 

seus limites e potencialidades. Segue o Quadro 28, com a síntese do tipo: 

 

Quadro 28 – Tipo científico bacharelesco 

Práticas de ensino 
(Objetivos, conteúdos e 

metodologias) 
Professor Escola/aluno 
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• Ensino de Sociologia 
com ênfase na exposição dos 
conceitos e das teorias; 

• Conhecimentos que não 
dialogam com a realidade dos 
alunos; 

• Não aplicação do 
conhecimento em situações 
práticas; 

• Alunos com capital 
cultural diferenciado conseguem 
acompanhar as aulas, enquanto 
outros alunos, não;  

• Dificulta a construção de 
uma perspectiva sociológica. 

• Processo de formação 
docente com ênfase nas disciplinas 
do bacharelado; 

• Cultura do bacharelado; 

• Valorização do professor e 
das teorias científicas; 

• Desvalorização do ensino 
como realização da Sociologia 
enquanto ciência do cotidiano; 

• Professor que não faz uso 
de metodologias de ensino que 
enfatizam a aprendizagem dos 
alunos; 

• Ausência de transposição 
didática. 

• Escola com 
uma estrutura 
hierárquica rígida ou 
não; 

• Conflito entre 
a expectativa da 
escola e a ação dos 
professores; 

• Desinteresse 
por parte de alguns 
alunos;  

• Não 
permanência dos 
professores nas 
escolas particulares. 

Fonte: Autoria própria 

Esse tipo de ensino conduz a uma reprodução de um processo educacional 

que não possibilita uma aprendizagem de maneira significativa, já que a maioria dos 

alunos ainda não apresenta habitus ou capital cultural necessário a tais 

procedimentos. Em outras palavras, essa reprodução tende a dificultar o diálogo entre 

os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, desencadeando um desinteresse 

por parte dos alunos, fazendo com que os educandos considerem a disciplina muito 

abstrata e dissociada das questões do cotidiano – ou até mesmo do seu campo 

cultural. 

Esse tipo de valorização da dimensão científica (ou teórico-abstrata) motiva-

nos a pensar como tem se dado o processo de formação docente nos cursos de 

Ciências Sociais, e, ao mesmo tempo, como tem se dado a reflexão dos docentes 

sobre suas próprias práticas. Nesse sentido, Perrenoud, em sua obra A prática 

reflexiva no oficio de professor (2001), propõe uma reflexão global sobre a formação 

docente104, levando em consideração tanto o processo formativo quanto a própria 

prática cotidiana do educador. Para o autor, esse processo formativo deve possibilitar 

um repensar constante das ações e, ao mesmo tempo, uma adaptação dos saberes 

ao processo de ensino e aprendizagem. 

Ainda segundo as contribuições de Perrenoud, acreditamos que, por trás das 

práticas que reproduzem um modelo educacional, existem, direta ou indiretamente, 

caminhos formativos capazes de “direcionar” o docente, fazendo com que esse 

assuma uma determinada postura frente ao processo de ensino e aprendizagem. Para 

o autor, o próprio processo formativo não pode ser considerado como suficiente. Isso 

                                                             
104Essa formação consiste, por um lado, na aprendizagem das regras e no cumprimento delas, e por 

outro, na construção da autonomia e do julgamento profissionais (PERRENOUD, 2001, p. 11). 
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porque deve ser compreendido como um dos momentos da formação docente a ser 

complementado, principalmente por outros, desencadeados pelas experiências 

cotidianas – conforme destaca: 

 
[...] seria absurdo esperar que uma formação inicial, por mais completa que 
fosse, pudesse antecipar todas as situações que um professor encontraria 
em algum momento do exercício de sua profissão e oferecer-lhe todos os 
conhecimentos e as competências que, algum dia, poderiam ser úteis a ele. 
Em diversos estágios, todos os professores são autodidatas, condenados, 
em parte, a aprender seu oficio na prática cotidiana (PERRENOUD, 2001, p. 
50). 

 

Em outras palavras, se levarmos em consideração que esses educadores 

passaram por um curso de licenciatura e, de certa maneira, revelam desconhecer as 

estratégias de ensino, sem atentar para a transposição didática de conceitos, teorias, 

temas e metodologias, precisamos considerar essas práticas como resultantes não só 

da falta de interesses de alguns profissionais (o que não pretendemos discutir nesse 

trabalho) mas também como marcas de possíveis fraturas no próprio processo de 

formação acadêmica, decorrentes tanto da desvalorização dos cursos de Ciências 

Sociais nas licenciaturas quanto da sua integração às novas demandas da 

sociedade105. 

Ao revelar essa “divergente” prática formativa, constatamos que os cursos de 

licenciatura, mais precisamente as práticas docentes, recontextualizam o currículo 

prescritos nos Projetos Pedagógicos (e orientados pelos documentos oficiais), no 

sentido de Bernstein (1996), direcionando a formação docente mais para o campo 

teórico ou da pesquisa do que para o campo do ensino, repercutindo indiretamente na 

maneira como a Sociologia acontece nas escolas. 

 

5.5 O TIPO CIENTÍFICO CRÍTICO  

 

O tipo científico crítico observado nas escolas consiste em um conjunto de 

práticas que toma referência os elementos teóricos das Ciências Sociais para 

construir, no processo de ensino e de aprendizagem, uma leitura crítica sobre as 

realidades dos alunos, das escolas e da sociedade. As práticas educativas desse tipo 

                                                             
105 Essa ideia é sustentada segundo experiências vivenciadas em nossa inserção na educação básica. 

No período em decorrência da proposta curricular da licenciatura do Curso de Ciências Sociais da 
UFRN, iniciamos nossa vida profissional sem conhecimentos básicos na área da educação. 
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consideram os conhecimentos científicos e os políticos como constitutivos no ensino 

de Sociologia, visto que, ao problematizar e compreender científicamente a 

sociedade, os alunos conseguem construir leituras críticas sobre o mundo, o que 

parece repercutir em sua formação na condição de sujeito político. 

Esse tipo se diferencia do político engajado e do científico bacharelesco por 

conciliar o ensino dos conhecimentos científicos e teóricos da disciplina de Sociologia 

com a formação política e cidadã dos alunos. Para isso, os professores têm construído 

suas práticas educativas por meio do diálogo com os estudantes e da problematização 

das questões sociais. 

Diferentemente do tipo político engajado e do bacharelesco, que acontecem 

em sua maioria nas escolas públicas, o tipo científico critico foi verificado também nas 

escolas privadas. Isso porque sua proposta de ensino problematizadora, apesar de 

não se submeter à pedagogia das competências (RAMOS, 2011), e ao 

empresariamento da educação (GIROUX, 2003), contemplam a construção de uma 

perspectiva crítica e reflexiva dos estudantes que parecem transcender as propostas 

do ENEM para a disciplina da Sociologia. 

Na sequência, identificamos os elementos constitutivos das práticas de ensino 

desse tipo. 

 

5.5.1 Os objetivos 

 

Os objetivos da disciplina de Sociologia nas escolas relacionados ao conjunto 

das práticas desse tipo intencionam contribuir tanto na formação intelectual dos alunos 

quanto na política, de maneira comprometida com a transformação da sociedade. É o 

que podemos observar nas palavras do professor Pedro, da Escola Estadual da zona 

oeste dois:  

 
Você vai criar uma consciência crítica no papel social de cada uma daquelas 
pessoas. Porque quando o professor ensina seus conhecimentos para o 
aluno, não fica só na sala de aula, ele também leva para casa e passa para 
a família. Por isso, é importante o professor propor atividades de pesquisa, 
para envolver a família e comunidade escolar como um todo, dessa forma é 
possível fazer uma transformação mais global, a partir desse momento a 
escola cumpre o seu papel (Professor Pedro). 

 

Segundo o docente, os conhecimentos da disciplina de Sociologia devem 

transcender o espaço da sala de aula, contribuindo tanto na formação de uma 
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consciência crítica nos alunos quanto no cotidiano familiar. Nesse caminho, a 

pesquisa é considerada uma importante atividade de ensino, capaz de estabelecer 

um relacionamento entre a família e a comunidade escolar, fazendo com que a 

instituição de ensino cumpra seu papel de agente transformador da realidade. 

Reforçando o seu posicionamento sobre o papel da disciplina na escola, o 

professor destaca a importância da Sociologia na formação dos alunos e na 

transformação das comunidades: 

 
Eu não acredito em uma Sociologia que ela não faça nenhum tipo de 
intervenção, acredito na Sociologia que ela está ali para transformar uma 
realidade e a escola não pode se fechar dentro de seus muros. Nesse sentido, 
a Sociologia tem um papel muito importante no ensino médio. Porque ela vai 
fazer com que através dessa mudança que começa nos alunos alcançar as 
comunidades, na qual essas escolas estão presentes e possa transformar 
essas comunidades (Professor Pedro). 

 

A possibilidade de contribuir na construção de uma compreensão do mundo 

por parte dos alunos, e da mesma maneira interferir nas realidades, resulta, segundo 

o docente, na formação um cidadão crítico, conforme propõem os documentos oficiais 

que orientam o ensino médio (PCNEMs e OCNs). 

Para o professor Júlio, da Escola Estadual da zona leste três, a Sociologia na 

escola pode garantir uma condição ativa nos alunos, por meio de uma compreensão 

sociológica da realidade social: 

 
Eu acredito que o bom estudante de Sociologia é aquele que começa a 
enxergar a realidade social de maneira sociológica, quando ele começa a 
entender os conceitos e o papel dele e isso faz com que ele passe a ser mais 
ativo principalmente em aula (Professor Júlio). 

 

Esse “compreender sociologicamente” vinculado à construção de uma 

condição de agente ativo em sala de aula e transformador da sociedade indica 

claramente o papel que o conhecimento científico assume nesse tipo na formação 

crítica dos estudantes, materializando, assim, o papel da Sociologia nas escolas. 

 

5.5.2 Os conteúdos  

 

Na pesquisa, verificamos que os docentes, como agentes do processo de 

recontextualização, interferem na escolha dos conteúdos em função das suas 

experiências formativas e perspectivas sobre o papel da disciplina na escola. O 
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professor Pedro revela que, por ter dado ênfase à formação antropológica nas 

Ciências Sociais, toma como referência essa abordagem para selecionar os 

conteúdos a ser trabalhados em sala: 

 
Eu trabalho mais com os temas antropológicos já que na minha época a 
formação foi com antropologia, é lógico que tenho que trabalhar Marx, 
Durkheim e Weber, a teoria dos três, tenho que trabalhar fatos sociais, porque 
imprescindível tratar dessa questão, a ação social, capitalismo, socialismo, 
questões que vem e que tem a ver com política e com sociedade. Porém, 
devido a minha formação, trabalho muito mais com a questão da cultura, 
identidade de gênero, orientação sexual, da violência, das tribos urbanas, de 
temas mais práticos (Professor Pedro). 

Para construir uma proposta de ensino que desperte o interesse nas aulas, o 

professor Júlio tem levado em consideração as realidades dos alunos como elemento 

de orientação das metodologias a ser utilizadas: “Em relação aos estudantes o grande 

desafio é sempre atraí-los, mostrar a eles a importância do estudar a Sociologia e isso 

tem que ser feito através da relação dos conceitos, dos conteúdos a realidade deles” 

(Professor Júlio). 

Conforme verificamos na fala do professor, os conteúdos ou conhecimentos 

considerados importantes para as aulas de Sociologia parecem ampliar as 

possibilidades de ensino na escola. Isso porque, ao considerar a realidade dos alunos 

como temas ou elementos a ser discutidos em sala de aula, os docentes conseguem 

garantir o interesse dos jovens em estudar a disciplina, e da mesma maneira atingir 

os objetivos de formação científica e crítica nas escolas. 

As experiências em sala de aula do professor João, da Escola Estadual da 

zona norte dois, indicam que os alunos tendem a participar mais efetivamente das 

aulas quando a proposta de ensino é construída levando em consideração suas 

realidades cotidianas: 

 
Qualquer coisa que diga respeito à vida e o cotidiano desse aluno, não é fácil 
fazer isso, eu consigo pensar, ter iniciativa e em algumas situações dão certo. 
Houve aula em que eu mal abro a boca tamanho era o envolvimento dos 
alunos nas discussões, a aula passa voando. Mas existem situações que 
você provoca e a apatia prevalece, não estou falando de coisas corriqueiras 
e sim de exceções em que o envolvimento prevalece, e é muito gratificante 
quando o aluno diz que só foi naquele dia porque tinha aula de Sociologia, ou 
que aprendeu algo comigo, que lembrou as minhas aulas em alguma situação 
fora da escola (Professor João). 

 

Mesmo reconhecendo a existência de aulas em que os alunos não participam, 

o professor evidencia que o envolvimento em sala tem prevalecido. Isso tem 

contribuído para a permanência dos estudantes na escola. Outro aspecto valorizado 
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na fala do professor é a referência que os alunos fazem à contribuição da disciplina 

de Sociologia para pensar situações cotidianas. 

O fato de os alunos terem lembrado das aulas de Sociologia em uma “situação 

fora da escola” indica que as metodologias utilizadas em sala permitem minimamente 

a construção de um “enxergar a realidade social de maneira sociológica” como havia 

mencionado o professor Júlio, ao fazer referência aos objetivos da disciplina na 

escola. 

Os conhecimentos científicos, de orientação antropológica, conforme a fala do 

professor Pedro, ou mobilizados pelo professor Júlio em função das realidades dos 

alunos, indicam que a aula de Sociologia na perspectiva científica crítica, ao mesmo 

tempo que constrói uma proposta de educação contextualizada possibilitam mais 

participação dos estudantes na construção dos conhecimentos sociológicos. 

 

5.5.3 As metodologias 

 

As aulas de Sociologia seguem a mesma orientação dos objetivos e dos 

conteúdos já identificados, principalmente no que se refere à utilização da realidade 

do aluno ou da comunidade como elemento a ser considerado no planejamento dos 

encontros. É o que revela o Professor João: “Porque quando eu penso na minha 

proposta pedagógica, com a liberdade que tenho para isso, tento levar ao aluno algo 

interessante, o que ele julga ser interessante [...] a realidade dos alunos tem que fazer 

parte das aulas”. 

Como os alunos estão inseridos em diferentes realidades, formando 

juventudes diversas, o docente (Professor João) reconhece que, ao levar em 

consideração seus contextos, precisa respeitar nas aulas as diferentes maneiras de 

pensar: “considero que minha sala de aula é constituída por diferentes pontos de vista, 

visões, embora prevaleçam sensos comuns, que acabam influenciando”. 

Ainda em relação à construção do planejamento com base na realidade dos 

alunos, o professor Pedro106 faz referência à necessidade de trabalhar em sala de aula 

                                                             
106Essas reflexões são confirmadas pelo entrevistado em citação anterior (capítulo três) quando 

perguntamos como os alunos influenciam na maneira como o docente ensina a Sociologia, e obtivemos 
a resposta: Deve influenciar, esse é o objetivo. Porque se o professor traz uma realidade importada ao 
que ele vai passar para os alunos, pronta, fechada e finalizada, primeiro, já não é ciência. Se o objetivo 
é trabalhar Ciências Sociais junto com os alunos, tem de estar aberta para essa construção porque a 
ciência está sempre sendo descoberta. A partir da realidade dos estudantes é que você vai construindo 
essa ciência. 
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considerando aspectos da vida dos jovens que possam ser utilizados para construir o 

conhecimento científico: 

 
O professor precisa ter o conhecimento de como é a vida dos seus alunos, o 
seu dia a dia, até mesmo para encontrar formas de despertar o interesse 
deles pela disciplina. Por exemplo, trabalhar com uma música que eles 
gostam de ouvir, se no âmbito escolar existir tribos diferenciadas. Trabalhar 
em cima disso para que cada um fale de si e conheçam a outras tribos 
urbanas. A criatividade traz o interesse do aluno. Por isso, que é relevante 
aquilo que os alunos fazem, mesmo que ainda seja na grande maioria 
adquirido pelo senso comum, mas o professor pode a partir disso construir o 
conhecimento científico a partir de dados, estatísticas, pesquisas e da teoria 
sociológica, mas levando em conta a realidade de seus alunos (Professor 
Pedro). 

 

Como revela a fala do docente, o ensino da Sociologia deve utilizar 

informações de pesquisas para discutir temas ou situações relacionadas às realidades 

dos jovens. Nesse caminho, o conhecimento sistematizado ou científico assume um 

importante papel no processo de aprendizagem, uma vez que os alunos 

compreenderem de maneira diferente, e por que não ampliada, a realidade antes 

pensada a partir de conhecimentos do senso comum. 

Na sequência, segue a exposição da maneira como tem organizado suas 

práticas educativas: 

 
A minha articulação entre a teoria e a prática é dada da seguinte forma: 
geralmente eu ministro uma aula teórica apresentando aqueles temas, em 
seguida eu mostro como esses temas podem ser aplicados e parto para a 
prática com um projeto onde eles irão aplicar toda a teoria dada em sala de 
aula na prática. No final, os alunos têm algo a ser apresentado, seja em forma 
de um vídeo ou uma peça teatral, enfim, existe um produto disso tudo. 
Usando a teoria para fazer a compreensão desse processo prático, e no 
prático ele atende também a pesquisa.  Esse passo de como era a pesquisa 
de Ciências Sociais, claro, é um esboço. Mas até diário de campo 
antropológico faço com eles, então falo sobre Malinovski, o que é o diário de 
campo e peço para construírem. Porque eles utilizam muito as redes sociais 
e nelas os alunos comentam todo o dia a dia deles, então, porque não podem 
escrever também sobre as realidades que eles vivem dentro e fora das 
escolas, sejam elas políticas, sociais, econômicas a parti de um olhar da 
Sociologia e colocar isso em um diário? Isso também é uma forma deles 
estarem exercitando a escrita (Professor Pedro). 

 

As práticas educativas organizadas pelo docente partindo da apresentação 

dos conhecimentos científicos e relacionando-os a temas do cotidiano parecem 

instrumentalizar os alunos para compreender a realidade social de que fazem parte, 

como referenciado nos PCNEMs (BRASIL, 1999, p. 38). Já a proposta de realização 

de pesquisa, da utilização do caderno de campo como metodologia de registro de 
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atividades e de incentivo a escrita aproxima-se do que tem sido proposto pelas OCNs, 

quando ressalta a importante experiência dos professores de construção do 

conhecimento relacionada a conceitos, temas ou de teorias (BRASIL, 2006, p. 126). 

Em outra experiência, o professor relacionou o estudo dos conhecimentos 

sociológicos à pesquisa e a atividades artísticas, integralizando diferentes estratégias 

de aprendizagem: 

 
Eu trabalhei com o teatro e Sociologia, as peças eram sociológicas e escritas 
pelos próprios alunos, então, os bons alunos daquela época estão todos 
fazendo a universidade hoje, todos foram aprovados. Como eles conseguiram 
isso numa realidade da escola pública que tem tantas dificuldades? Eles 
pesquisavam a Sociologia para escrever as peças, ensaiavam e depois 
apresentavam para a escola, então, não havia como eles não adquirirem 
aquele conhecimento (Professor Pedro). 

 

Comentando essas experiências, o docente revela que a construção do 

conhecimento de maneira autônoma possibilitado pela pesquisa, pela escrita de peças 

teatrais com base nos conteúdos estudos, e pela apresentação destas para a escola, 

tem contribuído na aprovação dos alunos em processos seletivos para as 

universidades. Isso porque os alunos conseguem aprender de maneira significativa. 

A contribuição das atividades teóricas e práticas na vida dos jovens é mencionada em 

outro momento da fala do professor: 

 
Quando a Sociologia trabalha também as questões críticas é obvio que ele 
vai se sair muito bem nas redações e nas demais questões que usem a 
consciência crítica, e isso ajudou bastante aos alunos chegarem ao lugar 
onde estão (Professor Pedro). 

 

Em relação à utilização de diferentes estratégias de ensino, o docente 

menciona ainda a importância da leitura em sala de aula, valorizando o livro didático 

e considerando a pesquisa como uma estratégia de estudo e compreensão dos temas 

na Sociologia:  

 
A leitura é muito importante, ela acompanha o processo do professor, não 
existe ensino de Sociologia sem leitura. O aluno tem que ler, não 
necessariamente no livro. Eles podem ser levados a uma sala de informática, 
depois sentar e debater aqueles temas. Muito voltado a teoria Sociologia 
aplicado em temas práticos da vivência deles. Nunca discutir a teoria pela 
teoria, porque o objetivo não é que eles saiam conhecedores profundos das 
teorias de Marx, Durkheim e Weber, mas que eles saibam aplicar as teorias 
da Sociologia, sejam elas clássicas ou contemporâneas na realidade prática 
deles (Professor Pedro). 

 



201 
 

 
 

Segundo aponta a fala do professor, o ensino de Sociologia precisa valorizar 

a compreensão das teorias sociológicas de maneira contextualizada, com o objetivo 

de fazer com que os conhecimentos possam ser utilizados em suas realidades. Isso 

nos ajuda a compreender que, no tipo científico critico, não existe uma prevalência da 

teoria em detrimento dos temas do cotidiano, nem destes em relação à teoria. Desse 

modo, o ensino tem acontecido de forma a considerar ambas as formas de 

conhecimento e interpretação. 

Descrevendo uma prática avaliativa nesse tipo, o professor Júlio reconhece a 

importância de valorizar a participação dos alunos nas aulas e, ao mesmo tempo, 

reconhecer que os resultados das provas podem não expressar a aprendizagem dos 

estudantes: 

 
Bom, acho que a melhor maneira de ter esse entendimento é observar a 
participação dele nos debates propostos em sala de aula, a avaliação 
contempla em certa medida, principalmente aos estudantes que se dedicam 
estudando, apesar de que existe a questão da cola que acaba não permitindo 
uma avaliação concreta. Por outro lado, mesmo aquele estudante que cola 
por vezes ele consegue ter um bom desempenho em sala que não é refletido 
no papel por vários motivos, dá branco, ou foi conceitualizou de outra forma 
que não conseguiu passar para o papel. Por isso, acho que a melhor forma 
de avaliação é a proposição do debate para dentro desse debate o professor 
consiga perceber o grau de entendimento e criticidade que o estudante esta 
desenvolvendo (Professor Júlio). 

 

Como parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, a avaliação 

do professor Júlio revela que a realidade dos alunos, no que diz respeito às 

dificuldades de escrita, de análise, também é levada em consideração quanto este 

analisa as provas.  

 

5.5.4 A aula no tipo científico crítico 

 

Em uma das aulas observadas na pesquisa, identificamos práticas educativas 

com características semelhantes às realizadas pelos docentes entrevistados. Ao dar 

início às atividades em uma turma de alunos do segundo ano do ensino médio, o 

professor de Sociologia fez referência à proposta de pesquisa que havia sido discutida 

coletivamente em sala como atividade anterior à exposição dos conceitos da 

disciplina.  

Na pesquisa, os alunos deveriam realizar um levantamento de informações 

sobre problemas sociais identificados na comunidade. O principal problema 
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identificado pelos alunos foi a violência. Tomando a violência como proposta de 

discussão, o professor apresentou os conteúdos científicos relacionados a questões 

de identidade cultural e diversidade, ao mesmo tempo que problematizou as 

informações obtidas pelos alunos na pesquisa. 

Como eles ainda não haviam se apropriado dos conhecimentos sociológicos, 

os alunos garantiram a participação na aula por meio do debate dos problemas 

relacionados as suas realidades. Ao término da exposição dos conhecimentos 

científicos e da problematização das informações obtidas na pesquisa, o docente 

solicitou que os alunos realizassem a leitura do texto em casa sobre cultura e 

identidade no livro didático, a fim de ampliar suas visões sobre o problema da violência 

na comunidade. 

Na aula seguinte (na outra semana), o professor perguntou se os alunos 

tinham realizado a leitura do texto e, os que o fizeram, explicassem para a turma as 

informações obtidas na pesquisa com base nos referenciais teóricos. Nesse momento, 

um grupo realizou uma breve reflexão sobre a cultura de violência na comunidade e 

os conflitos que existiam entre grupos por terem identidades distintas. Um aluno 

relatou que os grupos de jovens que participavam das igrejas, apesar de manifestarem 

uma identidade própria e contrária à dos jovens que utilizavam drogas, ambos os 

grupos sofriam com a violência. Isso porque “a violência nas comunidades são 

escolhia religião nem cor”.  

Nesse caso, a identificação dos objetivos, dos conteúdos, das metodologias, 

e os momentos pedagógicos expressos na aula revelam um alinhamento da proposta 

de ensino desses professores com a dimensão científica e política da disciplina de 

Sociologia. O debate na aula sobre temas ou problemas relacionados à vida cotidiana 

dos alunos e a mobilização dos conhecimentos científicos para construir leituras sobre 

os temas revelam que os docentes têm construído de maneira contextualizada o 

ensino da Sociologia, reconhecendo a importância dos conhecimentos sistematizados 

em suas formações como estudantes do ensino médio. 

 

5.5.5 Refletindo sobre as práticas 

 

A ação de mobilizar os conhecimentos científicos para compreender 

determinado tema ou realidade, e argumentar sobre ela na forma de debate ou texto 
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dissertativo nas redações, parece caracterizar o tipo científico crítico. Nesse processo, 

a compreensão crítica da realidade por meio dos conhecimentos científicos é 

considerada uma das suas principais características, conforme descrito no Quadro 29. 

 

 

 

Quadro 29 – Tipo científico crítico 

Práticas de ensino 
(Objetivos, conteúdos e 

metodologias) 
Professor Escola/aluno 

• Ensino com base em 
temas, conceitos e teorias; 

• Conhecimentos que 
dialogam com a realidade dos 
alunos; 

• Aplicação no 
conhecimento em situações 
práticas; 

• Mediação de uma 
perspectiva sociológica, 
desnaturalização ou 
reflexividade; 

• Preocupação com a 
interdisciplinaridade; 

• Conhecimento como 
caminho de compreensão e 
não como foco principal. 

• Formação do 
professor com base ou 
ênfase na licenciatura; 

• Professor que 
interfere no seu processo de 
formação; 

• Preocupação com a 
formação científica do aluno e 
com a compreensão do 
mundo; 

• Reconhecimento da 
não neutralidade do ensino e 
busca por uma abordagem 
científica crítica sem 
manifestar seu 
posicionamento ideológico. 

• Escola com uma 
estrutura hierárquica rígida 
ou não; 

• Conflito entre a 
expectativa da escola e a 
ação dos professores; 

• Mobilização dos 
saberes para a compreensão 
da realidade; 

• Processo de 
conscientização mediado 
pelo conhecimento; 

• Possibilidade de 
ação motivada pela tomada 
de consciência e não pelo 
investimento do professor. 

Fonte: Autoria própria 

 

Como o tipo científico crítico ressalta a importância da dimensão científica dos 

conteúdos no processo de conscientização dos alunos no espaço escolar, as práticas 

educativas dos professores expressam um comprometimento com os saberes da 

Sociologia produzidos no campo científico, por meio da utilização do livro didático 

como um dos instrumentos para compreender as questões ou os problemas 

identificados na pesquisa (conforme verificamos no relato da aula). 

Conforme vimos nos procedimentos metodológicos do tipo, não basta discutir 

os temas do cotidiano, faz-se necessário compreendê-los a partir da produção teórica 

das Ciências Sociais. Nesse sentido, a formação dos alunos se dá de maneira 

integrada pelo domínio dos conteúdos da disciplina, dos métodos de estudo e do 

raciocínio científico ao mesmo tempo que formam uma consciência crítica das 

realidades sociais em que estão inseridos, capacitando-os a assumir, no conjunto das 

lutas sociais, a sua condição de agentes ativos de transformação da sociedade e de 

si próprios (LIBÂNEO, 2013, p. 74). 
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Por sua vez, o professor se coloca como mediador de um processo de 

compreensão, problematizando os temas com base nas teorias e nos conceitos. Com 

isso, teorias e conceitos são mobilizadas como lentes interpretativas das realidades e 

não como elementos centrais. Nessa abordagem, os alunos parecem assumir a 

condição de sujeitos do processo, visto que podem escolher temas e analisá-los com 

base nos saberes estudados. 

Apesar de recontextualizar os saberes da Sociologia, por meio de uma 

transposição didática, esse tipo parece deixar claro o papel dos conhecimentos 

científicos no cotidiano da sociedade, não reproduzindo as características do tipo 

científico bacharelesco ou distanciando a ciência da realidade dos alunos. O tipo 

científico crítico na educação básica pode ser considerado ainda uma maneira de 

ensinar a Sociologia que, em muito, corresponde às orientações dos documentos 

oficiais e às abordagens sobre o papel do conhecimento sociológico, segundo Peter 

Berger (2005), Wright Mills (1975) e Anthony Giddens (2001). 

Nas Orientações Curriculares Nacionais (OCNs), a Sociologia pode ser 

considerada como uma realização das Ciências Sociais na educação básica, podendo 

oferecer aos alunos resultados de pesquisas, teorias e conceitos que contribuam com 

a ampliação de suas visões de mundo107 por meio da desnaturalização das realidades. 

Na imaginação sociológica, na medida em que o ensino da Sociologia nas 

escolas pode ajudar aos alunos a compreender com lucidez e razão as diferentes 

realidades do mundo em que vivemos, ao mesmo tempo, pode revelar quem somos 

neste mundo108 (MILLS, 1975). Na perspectiva sociológica, por meio da construção de 

uma consciência sociológica, construída sobre o estudo das realidades (com base nas 

metodologias), de forma desmistificadora, possibilita uma ampliação da visão sobre a 

sociedade por analisar uma situação sob pontos de vista de sistemas interpretativos 

antagônicos (BERGER, 2005), por meio de uma reflexividade, ao possibilitar uma 

reflexão crítica sobre o mundo em que vivem os alunos; mais precisamente sobre as 

                                                             
107 A Sociologia, como espaço de realização das Ciências Sociais na escola média, pode oferecer ao 

aluno, além de informações próprias do campo dessas ciências, resultados das pesquisas as mais 
diversas, que acabam modificando as concepções de mundo, a economia, a sociedade (BRASIL, 2002, 
p. 105). 
108 O que precisam [...] é uma qualidade de espírito que lhes ajude a usar a informação e desenvolver 

a razão, a fim de perceber, com lucidez, o que está ocorrendo no mundo e o que pode estar 
acontecendo dentro deles mesmos. É essa qualidade, afirmo, que jornalistas e professores, artistas e 
públicos, cientistas e editores estão começando a esperar daquilo que poderemos chamar de 
imaginação sociológica (MILLS, 1975, p. 11). 
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forças sociais que vêm transformando a vida dos agentes na modernidade (GIDDENS, 

2001). 

Para tanto, as práticas educativas expressas nesse tipo, permitem que alunos 

e professores estudem por meio do conhecimento da Sociologia a escola e suas 

próprias realidades, compreendendo, por meio da pesquisa, dos conteúdos e da 

problematização, como as questões da violência ou do trabalho do bairro podem 

repercutir na realidade de diferentes juventudes. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que, no campo das Ciências Sociais, o debate sobre o ensino 

emerge como uma possibilidade de estabelecer essa comunicação, e, principalmente, 

de contribuir com os docentes que estão construindo suas experiências de ensino. 

Isso porque, se por um lado identificamos um campo científico que produz 

conhecimento tão necessário à vida cotidiana; por outro, observamos a escola (no 

campo educacional), que também produz conhecimento, mas que precisa do acesso 

ao científico para formar seus agentes e ampliar sua capacidade de transformar a 

sociedade. Em outras palavras, existe uma complementariedade e uma coexistência 

entre os dois campos, que precisa ser mantida, valorizada e reforçada por iniciativas 

que integrem esses agentes sociais. Esse foi um dos principais desafios de nossa 

pesquisa. 

As práticas educativas no ensino da Sociologia são resultantes de diferentes 

processos sociais que se dão interna e externamente nas escolas. Alguns dos 

aspectos externos que influenciam as práticas são as propostas curriculares para o 

ensino, os livros didáticos e a formação docente. Os aspectos internos são: as 

demandas das escolas, as condições de trabalho dos professores, as relações de 

poder, a concepção política sobre o papel da disciplina. 

Na pesquisa, verificamos que o contexto da escola e as concepções político-

pedagógicas dos professores operam como forças recontextualizadoras 

(BERNSTEIN, 1996) das propostas de ensino da Sociologia construídas pelos PCNs 

e OCNs no campo político. Isso porque o campo educacional, como microcosmo 

autônomo, estabelece relações internas que influenciam as ações dos docentes e as 

propostas de ensino da Sociologia. 
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Nas escolas privadas, identificamos um projeto de educação comprometido 

com o campo de concorrência do mercado (ZANTEN, 2014) e uma cultura empresarial 

(GIROUX, 2003) que se expressa por meio da imposição de um tipo de ensino para a 

Sociologia que objetiva principalmente a aprovação dos alunos em exames como o 

ENEM. As escolas, ao definirem a abordagem dos conteúdos a ser ensinados e as 

metodologias, operam como forças objetivas do campo, determinando as ações dos 

agentes, fazendo com que o ensino da Sociologia se adeque a uma perspectiva de 

educação instrumental alinhada às pedagogias das competências (RAMOS, 2011). 

Opondo-se a essas ações das escolas privadas, identificamos um grupo de 

professores que, apesar de estar submetidos a essas condições que direcionam suas 

práticas, resistem, lançando mão de estratégias didáticas e de procedimentos 

metodológicos para realizar um ensino de Sociologia que possibilite a construção de 

uma leitura crítica do mundo. Fazendo isso, eles conseguem responder minimamente 

às demandas das escolas, ao mesmo tempo que defendem uma Sociologia mais 

comprometida com o social. Como resultante desses processos de imposição e de 

conflito, identificamos as práticas educativas que compõem o tipo de ensino 

mercadológico. 

Nas escolas públicas, verificamos outras formas de relações sociais que 

interferem de maneira menos impositiva nas práticas educativas dos professores. 

Essas escolas, apesar de ser orientadas por documentos como as OCNs, de 

apresentarem uma proposta de utilização do livro didático e terem alunos avaliados 

pelo ENEM, não se utilizam desses aspectos para determinar como o ensino da 

Sociologia deve acontecer. 

Verificamos, na pesquisa, que a relação entre essas escolas e os professores 

tem se dado muito mais por uma perspectiva de orientação que de imposição do 

trabalho (conforme acontece nas escolas privadas). Segundo os professores, essa 

relação se dá em função de suas condições de concursados, com uma estabilidade 

no posto de trabalho que não é ameaçada quando estes se opõem às orientações da 

instituição. Essa condição surge na pesquisa como um dos principais elementos que 

explicam o grau de autonomia dos professores ou dos agentes na escola e, por 

consequência, a intervenção destes nas propostas de ensino da Sociologia e na 

recontextualização das propostas dos outros campos sociais. 
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É nesse contexto de autonomia ou de expressão de força dos agentes no 

campo que identificamos três grupos de práticas educativas que parecem ser 

construídas ou motivadas pelas demandas das escolas, que refletem o processo de 

formação docente e que manifestam as concepções políticas e educacionais dos 

professores. 

As práticas que configuram o tipo político engajado constroem, por meio do 

ensino da Sociologia, uma leitura crítica do mundo. Desse modo, ressaltam a 

importância dos agentes participarem como cidadãos ativos comprometidos com a 

melhoria da sociedade. 

Já as práticas que configuram o tipo científico bacharelesco se organizam em 

torno da valorização da dimensão teórica das Ciências Sociais na escola, fazendo 

com que alguns docentes reproduzam em suas aulas a maneira teórica e abstrata 

como estudaram no curso de licenciatura em nível superior, privilegiando as falas dos 

professores em detrimento da participação dos alunos. 

As práticas que configuram o tipo científico crítico consideram os 

conhecimentos científicos e os políticos como constitutivos do ensino de Sociologia. 

Nessa direção, ao problematizar e compreender cientificamente a sociedade, os 

alunos conseguem construir leituras críticas sobre o mundo, o que parece repercutir 

em sua formação como sujeito político. 

Classificando as práticas educativas em tipos ideais, constatamos que o 

ensino da Sociologia é resultante de um conjunto de relações culturais e de poder que 

acontece principalmente no campo educacional, como sínteses de processos sociais 

que ressignificam as propostas dos outros campos. A identificação dos tipos nos 

permite compreender: o atual cenário do ensino da Sociologia nas escolas; como o 

processo formativo repercute nas práticas educativas; como as demandas das 

escolas privadas ressignificam o ensino da Sociologia; como a concepção política e 

pedagógica dos professores interfere nas práticas educativas. Permite, ainda, refletir 

sobre os limites que são postos no campo das escolas à realização do proposto nas 

orientações curriculares e no processo de formação docente, uma vez que o campo 

educacional referente as escolas ou as concepções dos professores parecem 

desconsiderar alguns desses aspectos. 

Os tipos de ensino, que ousadamente anunciamos no tema do estudo como 

as Sociologias no ensino médio, são configurados por práticas educativas em 
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movimento que se expressam no cotidiano das escolas, em função de contextos e 

situações diversas. Para confirmar essa afirmativa, descrevemos uma conversa com 

um professor de Sociologia de uma das escolas públicas pesquisadas. 

Depois de apresentar os quatro tipos de ensino ao professor Marcos, da 

Escola Estadual da zona leste dois, o docente verificou atentamente os quadros 

sínteses que identificam os elementos constitutivos de cada um e afirmou que viveu e 

vivia esses tipos em tempos diferentes nas escolas. Na sequência continuou:  

 
[...] quando fui aprovado no concurso e não tinha experiência em dar aula, 
trabalhava no tipo bacharelesco. Na medida em que percebia que os alunos 
não participavam das atividades por serem desinteressantes, fui construindo 
o científico crítico. Em alguns momentos em sala de aula, quando quero 
expressar minha opinião, e a imponho aos alunos, estou no político engajado. 
Quando comecei a trabalhar em uma escola particular, precisei fazer o 
mercadológico. 

 

Percebe-se, assim, que esses tipos não são rígidos. Estão acontecendo 

sempre. Alguns professores expressam mais ou menos um deles, mas nunca 

totalmente apenas um. Como não são rígidos, estão acontecendo e, portanto, são 

passíveis de mudanças e de ressignificações. Diante disso, como pensar em uma 

proposta curricular que leve em considerações essas dinâmicas?  

Os tipos nos ajudam a discutir uma questão importante no cenário do ensino 

da Sociologia no Brasil, que muitos, talvez por desconsiderarem as dinâmicas que se 

dão no chão das escolas, não tenham percebido que para construir uma proposta 

curricular nacional ou regional ou até mesmo discutir o ensino da Sociologia nas 

escolas, é preciso levar em consideração a existência de campos e de agentes que 

operam como recontextualizadores dos currículos e das práticas a partir das relações 

em que se encontram. 

As OCNs, ao se apresentarem como uma proposta de trabalho e não como 

um conjunto de diretrizes, reconhecem a autonomia dos professores, ao mesmo 

tempo que valorizam as diferentes experiências de ensino e de construção de práticas 

educativas. O trabalho docente encontra nesse documento apoio para construir o 

ensino da Sociologia levando considerando as diferentes realidades sociais. 

Porém, na contramão das OCNs, temos o processo de formação docente que, 

apesar de apresentar nas disciplinas de estágio uma proposta de diálogo com as 

escolas, não tem discutido amplamente os desafios cotidianos que os docentes 

enfrentam no “fazer” a Sociologia, conforme podemos constatar nos currículos dos 



209 
 

 
 

cursos com base no número reduzido de atividades, de eventos e de estudos na área 

da educação que levem atentem para essa temática. 

Mesmo reconhecendo que o PIBID amplia o relacionamento entre os cursos 

de licenciatura e os docentes no cotidiano das escolas, na medida em que constrói a 

formação dos alunos a partir de realidades práticas, esse programa contempla um 

número insuficiente de vinte bolsas (ou oportunidades de participação) em relação 

aos cento e oitenta licenciandos de Ciências Sociais na UFRN. Logo, o programa – 

que em muito vem tendo sua existência ameaçada pelos cortes orçamentários do 

governo, mesmo sendo considerado importante, não pode representar a principal 

ação de valorização da formação de professores para o ensino da Sociologia. Nessa 

perspectiva, parece ser necessária a construção nos projetos políticos dos cursos de 

ações contínuas que valorizem temas como educação, práticas educativas, 

transposição didática etc. 

Reconhecendo que todo processo educacional é dinâmico, movido por 

diferentes motivações, e, da mesma maneira, produz diferentes resultados ou 

repercussões, não buscamos, na construção desses tipos de ensino, eleger qual 

maneira de ensinar a Sociologia poderia ser considerada a correta. Acreditamos que 

essa não seria a atribuição para um pesquisador que se propõe atuar na área da 

Sociologia da educação, mesmo reconhecendo a sua íntima relação com o campo, e 

seus posicionamentos críticos em relação às maneiras de ensinar a Sociologia nas 

escolas. Pelo contrário, nossa pesquisa nos fez compreender que “existem tantas 

Sociologias” quantos professores nas escolas, e que cada experiência de ensino pode 

ser considerada uma expressão ou uma manifestação de elementos anteriores e 

paralelos à ação. Como lidar com essas realidades?  

Diante dessa questão, acreditamos que seja necessário construir uma 

proposta de ensino de maneira democrática e dialógica, que leve em consideração o 

chão das escolas e não somente as leituras teóricas sobre qual é o papel da 

Sociologia na sociedade. É preciso se debruçar nas realidades que acontecem nas 

escolas para construir uma Sociologia para as escolas. A Sociologia no ensino médio 

deve atentar para as propostas nos documentos, considerando também os desafios 

postos aos professores no cotidiano da sala de aula. 

Acreditamos que a construção dessa Sociologia passa pela valorização do 

livro didático, das metodologias, das realidades das escolas e dos alunos, e 
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principalmente, das propostas de ensino que possibilitem a construção de 

conhecimentos científicos por meio da problematização da realidade, possibilitando 

aos alunos estabelecerem uma leitura critica do mundo, que possa contribuir em suas 

emancipações. 
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APÊNDICE A - Questionários da pesquisa 

 
AS SOCIOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO109 
Questionário - Entrevista - Professor (modelo de análise 01)  
O processo de formação (campo de recontextualização 01) 
 
Como foi seu processo de formação?  
Identifique pontos positivos e negativos (o que mais contribuiu ou o que não 
contribuiu).  
Em que ano terminou a licenciatura? 
----------------------------------------------------------------------------------- 
O curso de licenciatura trabalhou e de que maneira: 
Conhecimentos teóricos 
Conhecimentos metodológicos 
Conhecimentos na área da educação 
Conhecimentos na área do currículo de sociologia 
Conhecimentos em relação ao trabalho docente 
Na sua opinião o curso de licenciatura te preparou para atuar no ensino médio? Deque 
maneira? 
 
A escola (campo de recontextualização 02) 
 
Qual é a sua relação de trabalho na escola? 
Como entrou na escola? 
A hierarquia escolar influência em sua prática docente? De que maneira? 
Quais são os principais desafios de trabalhar na escola? 
Existe formação de professores na escola? Como acontece? 
As pessoas que trabalham na escola demonstram conhecer o papel da sociologia na 
educação básica? 
Quais são as demandas da escola para a disciplina de sociologia? 
Na escola existe expectativa que a sociologia contribua no ENEM? 
Como são vistos os temas e conteúdos pelos familiares e pelos alunos? 
 
Os alunos (campo de recontextualização 02) 
 
Qual é a sua relação com os alunos? 
Os alunos influenciam na maneira como você trabalha o ensino da sociologia? Como? 
Os alunos participam das aulas? de que maneira? 
Quais são os principais desafios de aprendizagem dos alunos? 
Na sua opinião, o que é ser um bom aluno de sociologia? 
 
O professor/prática docente (tipos de ensino) 
 
Existe alguma relação entre a maneira como você trabalha e o seu processo de 
formação (herança acadêmica)? qual? 
O que pode influenciar na sua maneira de ensinar? 

                                                             
109

Pesquisa – Etapa 5 - A observação: consistirá na recolha de dados sobre a situação em análise. QUIVY, Raymond & CAMPENHOUDT, Luc 

Van. Manual de Investigação em Ciências Sociais.  Portugal: Gradiva, 1992. 
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(   ) formação acadêmica (  ) PCNs/OCNs (   ) visão política (  ) demanda de mercado 
(  ) outros 
Quais são os principais desafios do trabalho do professor de sociologia? 
Tem tempo para fazer planejamento? o tempo de aula pode ser considerado um 
desafio? Como trabalha os materiais didáticos (livros e outros)? 
------------------------------------------------------------------------------------ 
De que maneira você trabalha a sociologia em sala de aula (conceitos, temas e 
teorias)? 
Trabalha questões políticas (atuais)? De que maneira? 
Trabalha conhecimentos ou conceitos teóricos? De que maneira? 
Como tem trabalhado os referencias clássicos da sociologia? 
Você propõe atividade de pesquisa em sala de aulas? De que maneira? 
Você trabalha temas relacionados a realidade local? 
O que o professor pode fazer para saber se os alunos estão ou não compreendendo 
os conteúdos? 
Como faz a avaliação na escola? 
 
AS SOCIOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO110 
 Questionário - Preenchimento - Professor (modelo de análise 03)  
 
 
No ensino da sociologia111 
 

o que influência quais as repercussões 

da formação acadêmica? 
 
 
dos Documentos Oficias 
(PCNEM/OCN)? 
 
 
da realidade escolar? 
 
dos alunos(as)? 
 
 
da sua visão científica/política? 
 
da sociedade? 
 
de outras questões? 
 
 
 

na prática do professor(a)? 
 
na realidade da escola? 
 
na realidade dos alunos(as)? 
 
na sociedade? 
 
de outras questões? 

                                                             
110Etapa 5 - A observação: consistirá na recolha de dados sobre a situação em análise. QUIVY, 

Raymond & CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de Investigação em Ciências Sociais.  Portugal: 
Gradiva, 1992. 
111 Tipo ideal weberiado. O mapa tenta captar o conjunto de elementos que podem orientar as ações 
docentes e o processo de ensino e de aprendizagem da sociologia. 
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AS SOCIOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO112 
 Questionário - Preenchimento - Professor (modelo de análise 03)  
 
 
No ensino da sociologia o que influência113 
01 - da formação acadêmica? 
02 - dos Documentos Oficias (PCNEM/OCN)? 
03 - da realidade escolar? 
04 - dos alunos(as)? 
05 - da sua visão científica/política? 
06 - da sociedade? 
07 - de outras questões? 
No ensino da sociologia quais as repercussões: 
 
01 - na realidade da escola? 
02 - na realidade dos alunos(as)? 
03 - na sociedade? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
112Etapa 5 - A observação: consistirá na recolha de dados sobre a situação em análise. QUIVY, Raymond & CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual 

de Investigação em Ciências Sociais.  Portugal: Gradiva, 1992. 
113 Tipo ideal weberiado. O mapa tenta captar o conjunto de elementos que podem orientar as ações docentes e o processo de ensino e de 
aprendizagem da sociologia. 
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AS SOCIOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO114 
Entrevista - Comunidade escolar (modelo de análise 05) 

 

Coordenação: 
Como o ensino de sociologia pode contribuir na escola? 
 
 
A sociologia pode contribuir na formação dos estudantes em:  
(   ) questões políticas       (   ) conhecimentos científicos  (   ) preparar para a cidadania 
(   )  compreender a realidade    (   ) outros. 
 
 
Qual é o papel do ensino de sociologia frente as outras disciplinas? 
 
 
 
A disciplina contribui em outras atividades na escola? Quais? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
114Etapa 5 - A observação: consistirá na recolha de dados sobre a situação em análise. QUIVY, 

Raymond & CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de Investigação em Ciências Sociais.  Portugal: 
Gradiva, 1992. 
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AS SOCIOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO115 
Observação participante (modelo de análise 04) 

 

Como organiza os momentos do 
conhecimento? 
 
 
 
 
 

Retoma os conteúdos anteriores? 
 

Quais são as estratégias utilizadas 
(transposição didática)? 
 
 
 
 

Dar prioridade: teórico – prático – 
político? 
 

Como utiliza os recursos didáticos? 
 
 
 
 
 
 
 

Analisa situações-problema com base 
nos conhecimentos (aplica o 
conhecimento)?  
 

Como trabalha os conhecimentos 
(cultura, política e trabalho)? 
 
 
 
 
 
 
 

Como faz atividade ou avaliação? 
 

 
 

                                                             
115Etapa 5 - A observação: consistirá na recolha de dados sobre a situação em análise. QUIVY, 

Raymond & CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de Investigação em Ciências Sociais.  Portugal: 
Gradiva, 1992. 
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AS SOCIOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO116 
Grupo focal (modelo de análise 02)  
 
 
Momento 01: Apresentação da proposta da pesquisa 
Conversa sobre as questões apresentadas: 
O que ensinar em sociologia? 
Quais são as características que um professor deve ter? 
Qual é o papel da sociologia? 
O que pode influenciar no ensino da sociologia? 
 
Momento 02: Caracterização dos tipos segundo os professores nas etapas: 
O mapa abaixo será entregue individualmente a cada participante do encontro, que 
terá 10 minutos para o preenchimento dos tipos; 
O pesquisador mediará um diálogo sobre os tipos caracterizados pelos participantes; 
Os tipos serão caracterizados coletivamente (por todos que fizeram individualmente). 
 

Cientifico 
bacharelesco 

 

Político 
engajado 

 

Mercadológico 

 

Outro tipo 

 

 

                                                             
116Etapa 5 - A observação: consistirá na recolha de dados sobre a situação em análise. QUIVY, 

Raymond & CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de Investigação em Ciências Sociais.  Portugal: 
Gradiva, 1992. 



227 
 

 
 

 
PARÂMETROS PARA OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA117 

Descrever o comportamento do professor, dos alunos ou de cada um dos itens que 
achar necessário para melhor expressar sua vivência dentro da escola e da sala de 
aula.  
Plano de ensino 
O plano de ensino é composto por: 
(  ) objetivos    (  ) conteúdo  (  ) metodologia 
(  ) avaliação   (  ) recuperação  (  ) outro: 
 

 

 

 
O plano de ensino é fundamentado em: 
(  ) objetivos   (  ) conteúdo  (  ) metodologia 

(  ) habilidades  (  ) estratégias  (  ) competências 
(  ) avaliação  (  ) outro: 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Em relação ao professor 

Ao responder estes itens, você pode preencher vários destes aspectos, procurando 
exemplificar como as alternativas selecionadas são desenvolvidas. 

                                                             
117 Contribuições de Antonio Fernando Gouvêa da Silva 
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Na sala de aula, o professor: 

(    ) esclarece os objetivos da aula  
(  ) dá espaço para reflexão e o pensamento 
do aluno 
(  ) faz a articulação do saber do aluno ao 
saber sistematizado 
(  ) utiliza uma linguagem de fácil 
entendimento pelos alunos 
(  ) introduz vocábulos novos e explica seu 
significado  
(  ) introduz vocábulos novos e pede aos 
alunos que procurem seus significados 
(   ) desenvolve atividades do interesse dos 
alunos 
(    ) usa de materiais didáticos que 
propiciam a compreensão dos conteúdos 
abordados 
( ) estimula atividades de leitura e 
compreensão do texto (de 
Ciências/Biologia) 

(   ) cria situações didáticas para estímulo à 
produção de textos  
(  ) cria situações didáticas que permitam 
observar, quantificar e registrar situações 
da vida cotidiana 
(  ) procura desenvolver a lógica de 
resolução de problemas  
(  ) deixa claro ou sugere que todas as 
teorias/conteúdos fazem parte de um saber 
em contínua transformação (como a própria 
Ciência) 
( ) utiliza concepções teóricas e 
metodológicas diversificadas  
(   ) estimula a curiosidade dos alunos 
(   ) problematiza os conteúdos abordados 
Em sala de aula, o professor utiliza: 
(   ) o estudo individual  
(   ) o estudo em grupos (estudos de caso, 
seminários, etc)  
(   ) meios de comunicação (jornais, 
revistas, rádio, TV, etc) 
(   ) recursos tecnológicos (retroprojetor, 
projetor de slides, etc) 

 

Fora da sala de aula, o professor: 
(   ) atende a dúvidas 
(   ) acompanha estudos dos alunos 
(   ) dá orientações em trabalhos solicitados 
aos alunos 
(   ) estimula a ida à biblioteca (da escola ou 
fora dela) 
(   ) estimula a leitura de jornais, revistas,  
(  ) estimula a procura de material extra 
sobre algum assunto 
 

Técnicas usadas pelo professor: 
(  ) aula expositiva 
(  ) resolução de exercícios, questionários 
(  ) leitura silenciosa 
(  ) leitura em voz alta 
(  ) elaboração de projetos 
(  ) discussão com toda a classe 
(  ) discussão em grupos pequenos 
(  ) jogos 
(  ) apresentação oral de trabalhos pelos 
alunos 
(  ) resolução de problemas 
(  ) outras (quais?): 

 
Em relação ao aluno 

Atividades desenvolvidas pelo o aluno em 
sala de aula: 
(   ) assistir à aula 
(   ) faz anotações no caderno 
(   ) lê textos 
(   ) emite suas opiniões 
(   ) participa de discussões 
(   ) dá seminários 

(   ) elabora projetos 
(   ) faz perguntas ao professor 
(   ) discorda de opiniões contrárias às suas 
dadas pelo professor 
(   ) discorda de opiniões contrárias às suas 
dadas pelos colegas 
(   ) socializa suas experiências 
adequadamente 
 

 
 
Interação professor-aluno 
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Como você descreveria a relação professor-aluno. Qualifique e justifique: 

Na sala de aula a interação professor-aluno é: 
(  ) o professor é receptivo à participação do aluno 
(  ) o professor estimula a participação do aluno  
 

(  ) respeitosa 
(  ) agressiva 
(  ) amistosa 
(  ) a participação dos alunos não é 
encorajada 

 
Interação aluno-aluno 

Na sala de aula a interação aluno-aluno é: 
(   ) encorajada pelo professor 
(   ) respeitosa 
(   ) agressiva 
(   ) amistosa 

(   ) o comportamento dos alunos não 
permite encorajamento 
(   ) existe preconceito de algum tipo? 
Especificar: 
(   ) existem divisões claras entre 
grupos 
(   ) outras (descreva): 
Observações: 

Observe os alunos fora da sala de aula (entrada ou saída da escola, intervalos de 
aulas ou recreio) e compare com o comportamento de dentro da sala de aula: 
 
Interferências externas 

Interferências em sala de aula: 
(   ) o(a) diretor(a) interrompe a aula - motivo: 
(   ) o(a) coordenador(a) interrompe a aula - motivo:  
(   ) o(a) inspetor(a) de alunos interrompe a aula - motivo: 
(   ) aluno (a) interrompe a aula - motivo: 
(   ) professor (a) interrompe a aula - motivo: 
(   ) outras fontes de interferência em sala de aula: 
 

 
 
PESQUISA QUALITATIVA 
I. PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS ESCOLARES NA PRÁTICA EDUCACIONAL 
DO ENSINO DE SOCIOLOGIA 

Caracterização dos 
segmentos que 
interferem na prática 
curricular 

Como interferem? 
Quando? Por quê? 

Concepções 
presentes na prática 
curricular 

Pesquisa 
qualitativa 
(resgate das 
visões de mundo 
e da participação 
na prática 
curricular) 

Educadores    

Alunos   

Funcionários   

Pais   

Comunidade   
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II. CARACTERIZAÇÃO DO COTIDIANO ESCOLAR 

Dificuldades 
observadas no 
Cotidiano 
Escolar 

Análise das dificuldades 
(os porquês, 
justificativas, etc.) 

Caracterização das 
instâncias: dificuldades 
estruturais, administrativas, 
curriculares, etc. 

Análise das 
dificuldades 
curriculares à 
luz do 
Projeto 
Político-
pedagógico 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
III. ROTEIRO DE PESQUISA 

 

Atividades previstas 
Datas e locais para a 
coleta de dados 

Encaminhamentos 
para a 
operacionalização 

 

 
 

 
 

  

 
 

   

 
 

   

 
 
 
Estudantes: 
O que ensina a sociologia? (ou quais os conhecimentos trabalhados em sala de aula) 
ajuda a compreender a realidade em que vivemos? 
As aulas de sociologia contribuem na compreensão das outras disciplinas? de que 
maneira? 
a sociologia contribui na sua vida ou na sua formação? de que maneira? 
Os alunos interferem na maneira como o professo(a)r dá aula? 
 
Você tem dificuldade em compreender os conteúdos da disciplina de sociologia? 
Quais? 
 
Nas aulas de sociologia você estuda principalmente: 
(    ) temas políticos   (    ) conceitos científicos  (    ) temas sociais  (    ) questões sobre 
cidadania 
(    ) problemas sociais ou da escola (   ) outros 
 
Os conhecimentos estudados na disciplina de sociologia podem ser utilizados na vida 
cotidiana? 
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APÊNDICE B - Transcrições das entrevistas 

 

ENTREVISTA: Escola Estadual da zona sul                     

O processo de formação  

ENTREVISTADOR: Como foi o seu processo de formação, quais os pontos positivos 

e negativos? 

ENTREVISTADO: Meu processo foi um pouco atípico do geral, fui aluno do Bacharel 

em ciências sociais e, por acaso, fiz um concurso, terminei o curso de Bacharelado e 

fui sinalizado que seria chamado para ocupar a vaga do concurso realizado. Nesse 

processo, comecei a pagar algumas disciplinas de licenciatura, esporadicamente, em 

paralelo com o que vinha estudando no mestrado.  

Meu processo teve essa particularidade, eu não paguei uma sequência como os 

outros colegas, numa turma fixa, pois, cada disciplina eu tinha contato com turmas 

diferentes e até de áreas diferentes e isso foi bem difícil. Fiz a licenciatura pela 

necessidade de sobreviver, fiz o concurso e quando fui chamado consegui terminar o 

meu curso, por meio um processo pedindo o adiantamento e ainda teve disciplinas 

que inclusive não paguei. 

Mas acho que o que foi positivo no estudo da licenciatura, mesmo da maneira que foi 

me permitiu uma visão da sociologia que eu não tinha isso foi muito recorrente, lembro 

que conversava no curso e era engraçado porque quando você vê a sociologia no 

Bacharelado e a própria estrutura curricular faz isso quando chega lá zerado, ela lhe 

dar uma visão muito diferente de quando você vai pensar, na maneira que vai 

transmitir e como vai por em prática na sala de aula. 

Positivamente a formação na licenciatura me ensinou a pensar a sociologia de outra 

forma e o negativo foi à maneira solta que se deu o curso, como expliquei. Uma 

professa de estagio já dizia que os alunos iriam se jogar em uma panela de pressão, 

que mesmo com todo o processo ainda existe uma distância muito grande entre o 

curso e própria sala de aula, não só pela grade curricular, mas com a própria vivência. 

Por exemplo, os professores, muitos deles nunca trabalharam no ensino fora da 

universidade e os professores de estagiários que podem ajudar bastante, qual o 

problema? Não é má vontade deles, é que falta uma estrutura que possibilite que o 

estágio seja mais proveitoso. Tivemos colegas que fizeram o curso todo e no primeiro 

estágio viu como era a sala de aula e desistiu do curso, desistiu do curso, isso mostra 

que é algo que não está fluindo.  

ENTREVISTADOR: Com base nas suas experiências práticas, em sua opinião o curso 

de Licenciatura te preparou para atuar no ensino médio como o professor de 

Sociologia? 
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ENTREVISTADO: Acho que o curso prepara o mínimo, pessoalmente, não sei se foi 

pela forma que ocorreu minha formação, mas acho que falta juntar um pouco as 

coisas, em forma de vivencia ou estagio, por exemplo. Durante o curso é dado o 

básico comum a qualquer licenciatura, mas quando vai juntar tudo isso fica muito a 

critério do professor e a gente aposta muito da subjetividade de cada professor em 

sala de aula. 

A escola (campo de recontextualização 02) 

ENTREVISTADOR: De que maneira a sua condição de professor concursado 

influencia na sua prática docente? 

ENTREVISTADO: O fato de ser concursado me traz uma tranquilidade maior para 

trabalhar, ao mesmo tempo, como a gente é concursado, mas trabalha com disciplina 

probatória e, pessoalmente, eu estou formulando a disciplina em sala a sensação é 

de está pisando em ovos, mas em relação a trabalhar em uma empresa privada nem 

se compara, é outro ritmo, outra demanda outra lógica.  

A tranquilidade do concurso é boa, mas que fica muito subjetivo. 

ENTREVISTADOR: Dentro dessa discussão de tranquilidade na escola, de que 

maneira essa subjetividade pode se expressar na sua condição de ser concursado, 

qual a diferença da subjetivado o concursado e do não concursado? 

 ENTREVISTADO: Acho que isso tem muito a ver com o papel da educação no estado, 

o que o estado espera. O indivíduo que não é concursado, que trabalha no setor 

privado, existe o foco, os alunos no sentido de prestar contas para o Enem, coisas 

desse tipo. Em tese no estado não temos essa pressão, mesmo que o professor queira 

adotar, que é uma experiência na qual o professor chega animado para trabalhar, no 

geral o ambiente escolar diz não. 

A subjetividade que me refiro é que além da liberdade de cada um, porque hoje no 

estado você pode escolher em dar aula de sociologia ou de matemática e ninguém 

vai questionar, o que estou querendo dizer é que isso faz com que você fique tranquilo 

para trabalhar com o que acha que seja melhor forma o mais correto em relação a 

conteúdos e conhecimentos. 

ENTREVISTADOR: Você acha que essa condição de servidor te possibilitou a ter mais 

facilidade de se posicionar em sala de aula? 

ENTREVISTADO: Acho que você sendo funcionário do estado em geral em tese não 

tem muita diferença, mas na prática pelas experiências que tive e em conversas 

com alguns colegas, a sala de aula vira um espaço de campanha para o 

professor, no sentido da opinião de cada um deles. Uma sala de professores é 

muito plural, e acho que essa é a grande diferença do estado, por exemplo, teve dias 
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na escola, principalmente em outra escola, que não houve aula devido aos atos 

públicos que aconteceu no Brasil todo, com isso surgiu alguns desentendimentos 

porque havia professor que se posicionavam contra as manifestações e preferiam dar 

aula. 

A segurança do profissional quando ele é concursado é outra, o tipo de trabalho dele 

com relação à forma de abordar cada conteúdo fica muito mais visível, ele se 

posiciona, expõe sua opinião, a forma que o conteúdo é organizado, muda de acordo 

com o que ele acredita, não só na sociologia como também em outras disciplinas. 

ENTREVISTADOR: As pessoas que trabalham com você, demonstram entender o 

papel da sociologia na escola? 

ENTREVISTADO: Não, nunca tive esse debate se tivesse seria até curioso, mas só 

em não ter essa abertura, acredito que não, como é muito recente e em geral que 

dava a disciplina eram outros professores, o pessoal não conhece, até hoje pensam 

que sou professor de Filosofia.  

Cada um é muito reservado no seu espaço de trabalho, existe pouco da proposta de 

relação entres as disciplinas que cada um se resguarda ao próprio trabalho, sociologia 

é uma disciplina é confundida com a filosofia, com o assistente social. 

ENTREVISTADOR: De que maneira pratica a escola influencia a maneira que você 

ensina? 

ENTREVISTADO: Sim, em relação ao ensino a gente organiza um traço, acho que 

cada professor tem uma ideia do quer buscar em cada sala, mas a escola, o ambiente 

escolar com colegas professores, funcionários e estudantes, influenciam muito no 

conteúdo. Não sei se você já percebeu, que quando tem uma escola que entra muitos 

professores novos, que vem com ânimo, ideias, parceria entre as disciplinas o 

ambiente escolar flui melhor. Como por exemplo, explorar os ensinamentos de uma 

aula de história para facilita o processo de aprendizado da sociologia. Então, quando 

a equipe como um todo quando está bem coesa é uma coisa, quando a equipe esta 

mais entrosada é outra, no geral há muita apatia entre todos os colegas em relação 

ao conteúdo. 

Os alunos (campo de recontextualização 02) 

ENTREVISTADOR: Os alunos influenciam na maneira como você trabalha o ensino 

da sociologia? Como? 

ENTREVITADO: No fundo eu estou me tornando mais um professor de EJA, 

ensinando sociologia e, esse trabalhado acaba influenciando muito no ensino regular. 

Os alunos influenciam pelo feedback e na forma de pensar minha prática. 
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Fora do contexto da formação, eu tive outras vivências que também me ajudam a ser 

professor na sala de aula, como participar de um movimento social de grupo, que 

conheci na universidade, mas que participo até hoje, onde me aproximei da 

metodologia do trabalho do direito popular. Outra experiência interessante foi que 

antes de me tornar professor, eu trabalhei com o bolsa família, mas não na área do 

cadastro e sim no projeto paralelo onde fui contratado para dar aula para as pessoas 

que eram atendidas pelo programa bolsa família.  

ENTREVISTADOR: O que seria um bom aluno de Sociologia? 

ENTREVISTADO: Um bom aluno seria aquele que começa a desenvolver mais 

sociológico, um senso crítico, que consegue compreender também algumas 

categorias básicas de vida em sociedade e, que minimante consegue despertar essa 

ideia de viver em sociedade e pensar sobre ela, isso no âmbito geral. Um bom aluno 

de sociologia no cotidiano escolar no que é exigido é aquele que consegue relacionar 

as ideias das disciplinas com a própria realidade. 

O professor/prática docente (tipos de ensino) 

ENTREVISTADOR: Existe alguma relação direta entre o seu trabalho e o seu 

processo de formação na universidade? Qual seria essa relação? 

ENTREVISTADO: Como a minha principal formação foi no Bacharelado, mas que tive 

a licenciatura com algumas particularidades, me ajudou a entender o conteúdo e 

transmitir de uma forma minimamente satisfatória. Critico a questão do distanciamento 

que existe entre o que se aprende na universidade e o que efetivamente é necessário 

na prática como professor, mas entendo que é necessário, porque quando o professor 

não consegue o mínimo de abstração de ideias, de conteúdos mínimos, fica difícil 

passar ele com tranquilidade e segurança. Fica difícil pegar aquilo que os alunos 

trazem e tentar relacionar como o tema. Na formação, em relação ao conteúdo de 

sociologia como um todo e não a parte didática ajuda de forma mínima. 

ENTREVISTADOR: De que maneira você acha que os OCN- Orientações Curriculares 

Nacionais e os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais, os documentos oficiais 

influenciam no ensino? 

ENTREVISTADO: Acho que o PCNs, serve para quem está entrando, eles norteiam 

a forma de montar o programa, a estrutura daquilo que vai ser dado e trabalhado em 

sala, mas depois, no ambiente escolar, ele é deixado um pouco de lado. Eles servem 

mais como guia, visto que a realidade cotidiana é mais complexa. 

ENTREVISTADOR: De que maneira a visão política do professor pode influenciar na 

pratica docente? 
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ENTREVISTADO: Acho que a visão influência não só no conteúdo, mas também na 

prática, no perfil docente. No espaço privado tem a ver com a demanda de mercado, 

que mais restrita aos professores que trabalham com mais técnica e objetivo de 

concurso, aquilo que dá mais resultado para escola, de saldo de aprovação no Enem 

e consequentemente de futuras novas matriculas. Mas o professor que é crítico, que 

tem um posicionamento político, naturalmente ele exige um esforço de preparação, 

de fundamentação porque a cobrança também é maior. 

ENTREVISTADOR: O que o professor pode fazer para saber se os alunos estão ou 

não compreendendo os conteúdos? 

ENTREVISTADO: Nas escolas que ensino é utilizado o calendário de provas, 

pessoalmente, não gosto muito porque percebo que é um estilo de cobrança que para 

sociologia que o retorno nem sempre é positivo, partindo da ideia de decorar o 

conteúdo para responder a avaliação. Eu costumo usar muito a avaliação diária, como 

trabalho mais com alunos do EJA e que aprendi muito no meu período de formação 

na disciplina de didática com um professor que era especialista na área do EJA, busco 

fazer algo continuado buscando como avaliação dos meus alunos, visto que eles têm 

um perfil diferenciado. Trabalho com oito turmas e busco criar um padrão com dois 

elementos, o da participação com debates em sala e outro são com exercícios e a 

prova de avaliação. O problema que enfrento no perfil que trabalho é a forma de 

avaliar, porque os que alunos que chegam para mim muitas vezes não tem o 

conhecimento mínimo, a maioria estão sem estudar a muito tempo, tem dificuldades 

para escrever.  

Então, eu já tento trabalhar com textos, mas muito difícil, considero que ainda estou 

em processo de construção. A proposta das provas no EJA, trabalho muito com 

questões objetivas, com contextualização, porque a maioria dos alunos tem mais a 

vivência, então, eles desenvolvem assimilam melhor respondendo de forma mais 

direta. No ensino regular, com um acordo da escola nós trabalhamos como uma 

preparação para concurso, questões do Enem, que exige um pouco mais de contexto, 

materiais que absorvemos da sociologia, mas os resultados têm sido horríveis. Mas 

tenho feito um teste, nas minhas avaliações para conhecer mais o aluno, uso os 

exercícios, trabalho com grupos que ajuda muito a destravar.  

ENTREVISTA: Escola Estadual da zona norte dois 

O processo de formação (campo de recontextualização 01) 

ENTREVISTADOR: Em relação ao seu processo de formação, como foi e quais os 

pontos positivos e negativos? 

ENTREVISTADO: Sendo objetivo, eu fiz o ensino médio em uma escola particular à 

força de bolsa de estudo, mas eu tinha uma identidade de como a vida que era mais 
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ligada a questão social, fiz parte de um grupo de jovens que era fazia parte da antiga 

PJMP – Pastoral da Juventude do Meio Popular. Influenciado por algumas ideias de 

um padre da comunidade, e algumas ações que ele promovia em relação à juventude 

que tinha essa proximidade. Então, eu tive muita dificuldade em escolher em que 

curso de graduação ingressar, porque os discursos da escola particular eram para os 

cursos, vamos dizer assim, que dariam um status melhor como: direito, medicina, 

psicologia, e eu não conseguia essa identidade lá entre eles, tanto é que eu fui alvo 

de critica pelo meu coordenador, por alguns colegas porque escolhi Ciências Sociais, 

e escolhi, não minto, na fila para escolher, no momento.  

Enveredei para pelas Ciências Sociais, em 1995 fiz o vestibular, ingressei na UFRN 

em 1996, e confesso que o primeiro impacto com a disciplina, com a linguagem, com 

os autores, não foi fácil, eu tive certa dificuldade, porque era uma configuração de 

ensino/aprendizagem completamente diferente da que a gente tinha no ensino médio 

que é aquele ensino destinado a passar no vestibular, era um ensino por tópicos, 

quase que técnico.  

Os aprofundamentos teóricos me assustavam um pouco porque tanto na minha 

experiência de escola pública que foi do fundamental quanto na do ensino médio, eu 

ainda não tinha me situado nessa estrutura de ensino.  No mesmo semestre que eu 

engajei, abriu um concurso pra bolsa de estudo, a única bolsa que a CAPES financiava 

na graduação, era o PET – Programa Especial de Treinamento, e eu passei em 

segundo lugar, então assim, a Universidade passou a ser uma das principais 

dimensões da minha vida e esse inevitável envolvimento com discussões, com metas 

estabelecidas, com responsabilidades, fez com que eu assimilasse essa nova postura 

em relação aos estudos e tirasse uma prova de fogo pra me identificar ou não com as 

Ciências Sociais, o que acabou acontecendo. Porém, eu sempre me identifiquei 

também com a questão da docência, eu me saia melhor nas apresentações de 

trabalho, nas falas do que, realmente, no enfadonho exercício do ler, de produzir a 

escrita, tudo que eu fiz de forma satisfatória, mas sempre com aquele gostinho de que 

eu podia fazer melhor, né? Então, eu optei dentro da minha formação em fazer um 

Bacharelado com Licenciatura, e que eu considero hoje que foi algo muito feliz na 

minha vida, porque até hoje eu não tive problemas com emprego.  

O desemprego acompanha a sociedade desde que eu me entendo de gente, mas 

essa minha relação com a docência, casado com temas que eu gosto de abordar, fez 

com que antes mesmo que saísse da Universidade eu já estivesse no mercado de 

trabalho, e de lá pra cá sem falsa modéstia, emprego não foi problema pra mim. Então, 

tem colegas meus que fez medicina, passou momentos desempregados, direito, 

engenharia. Então assim, quando a gente faz o que gosta e tenta fazer bem feito, não 

tem maiores problemas, não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário, tenho uma 

ponta de orgulho em dizer que sou Sociólogo, sou Professor.  
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Em relação aos pontos negativos, quando eu entrei na UFRN em 1996, era outra 

realidade, precisei voltar na Universidade para outras atividades e ai que eu consegui 

fazer uma leitura do quanto era difícil uma formação até aquele momento histórico. As 

salas de aulas eram muito quentes, tinha dificuldades com linhas de ônibus com a 

questão de horários, foi um período que houve muitas greves na própria Universidade, 

o que apesar de eu reconhecer que a UFRN tem um excelente nível de ensino, mas 

a gente acabou sendo prejudicada em alguns momentos com relação a isso. Não 

havia tanta facilidade, digo em relação aos meus colegas, por exemplo, vi muitos que 

quiseram desistir do curso porque não tinha bolsas de estudos, não havia outros tipos 

de incentivo, não havia programas de iniciação a docência como hoje. Então, apesar 

dos pesares, a vida dos estudantes de Ciências Sociais hoje na UFRN está melhor do 

que na minha época.  

A escola (campo de recontextualização 02) 

ENTREVISTADOR: 

ENTREVISTADO: A relação entre que eu tenho entre a minha formação e a prática 

no ensino médio, é uma formação bem reflexiva, porque como eu lhe falei, eu entrei 

na UFRN, me engajei em uma estrutura de ensino onde a teorização e a complexidade 

dos conceitos, a criticidade era abordada de forma muito veemente. Quando “eu caí” 

em uma sala de aula, já em escola pública, vi que o perfil do aluno para recepcionar 

discussões e posturas como essas, estava muito aquém, então, os primeiros anos 

foram os mais difíceis, porque eu tentava ser “eu” como professor, e demorou um 

pouco pra entender que só serei “eu” como professor, quando vi quem é o meu aluno, 

fiz essa reflexão de forma mais aprofundada.  

Com os alunos de ensino médio, eu tinha e tenho até hoje problemas básicos, como 

alunos analfabetos sociais, alunos com uma carga de senso comum muito pesada, 

muito forte o que acaba sendo um bloqueio para determinados assuntos, 

determinadas discussões. Eu via esses obstáculos também, às vezes, no discurso da 

própria escola e isso sempre foi um desafio, hoje a gente estamos passando por uma 

situação onde se questiona muito qual deveras é o papel do professor? Será que ele 

tem que além de repassar informações, será que o professor, ele de fato tem o direito 

de expressar opinião ou de tentar fundamentar essa opinião na sala de aula, sem ser 

confundido com alguém que esteja tentando forçar a barra, no que eles chamam de 

um processo de alienação?! Então, são desafios que não passaram, estão na sala da 

rede pública estadual há 15 anos. 

ENTREVISTADOR: Você entrou em que ano na rede pública? 

ENTREVISTADO: Eu entrei em 2000, entrei em sala de aula em junho de 2001, mas 

antes disso eu já era professor da rede privada e tinha lecionado na rede pública como 

temporário.  
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ENTREVISTADOR: Como professor de Sociologia? 

ENTREVISTADO: Sim, foi bom você ter perguntado, porque eu precisei aplicar a 

disciplina de história e religião para complementar a carga horária, que é outra 

dificuldade que a gente tem. 

ENTREVISTADOR: A Universidade realmente te preparou para ser professor? Por 

quê?  

ENTREVISTADO: Ela me preparou muito mais para ser um professor universitário, do 

que para o ensino médio como hoje sou. Como lhe disse a organização curricular, o 

nível das discussões, as posturas de abordagens em relação a determinados teóricos, 

a determinadas escolas sociológicas, não vem como programas para o livro didático 

para o ensino médio. 

ENTREVISTADOR: E o que foi que você fez para enfrentar essa situação? 

ENTREVISTADO: O que eu fiz não foi algo novo, por exemplo, eu fiz ensino médio 

(Colégio Objetivo) à força de uma bolsa de estudo de um concurso de redação que 

eu fiz, eu era aluno de uma escola pública de periferia, então você imagina o acumulo 

de lacunas que eu com que eu entrei em uma escola particular que era tida até então 

como uma referência. Foi à primeira vez na minha vida que me vi estando em uma 

realidade que não tinha base para encará-la, tenho duas alternativas, me acomodo, 

desisto e me excluo do problema, ou vou buscar correr atrás de forma paralela, porque 

eu não posso largar a escola para poder estudar o que não estudei antes, esse foi o 

primeiro grande desafio.  

Quando essa mesma situação aconteceu quando terminei a universidade e segui pra 

vida profissional, já não foi mais tão chocante pra mim, até porque não conclui a 

universidade de forma inocente, eu tinha sido da escola pública, sabia e tinha ideia de 

como funcionava, precisei fazer uma prática de ensino numa escola pública. Não foi 

tão chocante, mas me exigiu repensar modelos de processo ensino/aprendizagem, 

me exigiu repensar que uma proposta curricular não pode ser feita só pelo professor, 

tem que partir da leitura dessa realidade do aluno que você tá enfrentando.  

Hoje, aproveitando o gancho, eu quero dizer que o desafio continua, por quê?! Você 

sabe que a proposta curricular da sociologia é de uma aula por turma durante a 

semana, então, imagine eu que tenho dois vínculos com o estado, tenho que dá 40 

aulas por semana em 40 turmas diferentes, isso me obriga a dividir a minha carga 

horária em 05 escolas diferentes, em turnos diferentes, com modalidades de ensino 

diferentes. Então, é um desafio diário, não estou falando de desafio de algo que eu 

superei, eu tenho que ser professor do EJA, do Ensino Noturno Diferenciado, do 

ensino médio matutino e vespertino que é outro perfil de aluno, com outra realidade.  
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A gente sempre tem que esta correndo atrás, entendendo que não posso cair nesse 

campo, fazendo um plano de aula no domingo pra aplicar na semana, tenho que fazer 

planos de aula adequado a cada realidade, a cada modalidade que eu vou enfrentar. 

ENTREVISTADOR: No seu ponto de vista, qual seria a influência da sua relação de 

trabalho na escola com a sua maneira de fazer a Sociologia? (Privado e Público) 

ENTREVISTADO: Na escola pública eu não tive tanta interferência, tive mais 

dificuldades de trabalhar na esfera privada, porque além das aulas serem muito 

limitadas, houve momentos que tive que dividir a aula, uma semana era Sociologia e 

na outra era o professor de Filosofia, então, você imagina a dificuldade para um 

programa extenso como o de Sociologia. Eu sempre digo que a maior dificuldade não 

é a que se faz na proposta do professor, o professor tem liberdade na escola publica, 

pelo menos até hoje. 

 Estou com 15 anos de estado, passei por uma dezena de escolas, nunca ninguém 

tentou questionar o que é que estou ensinando e por que estou ensinando, então, vejo 

isso como algo positivo no sentido de que é uma confiança em mim, e vejo negativo 

porque pode ser algo que as pessoas achem sem importância. De repente, dizer 

assim: É professor de Sociologia? Então, pode dá ai qualquer coisa. E quantas vezes 

eu não vi pessoas até da área de exatas, ciências naturais, pegando as aulas de 

Sociologia pra complementar a carga horária, por exemplo. Dessa forma, eu não sinto 

essa interferência, mas talvez isso me incomode.   

ENTREVISTADOR: Há uma compreensão dos professores e da escola do que seria 

a Sociologia no seu ponto de vista? 

ENTREVISTADO: Como um cientista que o Sociólogo tem que ser, é muito perigoso 

a gente trabalhar com generalidades, com determinismos. Hierarquicamente, 

Institucionalmente, a Sociologia passa alheia nas escolas públicas, mas pode ter mais 

de uma motivação, pode ser porque as pessoas não deem importância a ela, tenho 

relatos de discursos onde ficou muito claro, pode ser também que as pessoas 

respeitam tanto que não se acham dignas de emitir uma opinião. Institucionalmente, 

a escola não se envolve muito com a os pareceres sociológicos, mas pontualmente, 

colegas de trabalho, que respeitam tanto que dizem: “Eu ouvi tal assunto ou assisti o 

noticiário com determinado assunto e gostaria de saber o que você sabe a respeito”. 

ENTREVISTADOR: Em relação à hierarquia das disciplinas que consideram uma mais 

importante que a outra? 

ENTREVISTADO: Ah, esse é mais um dos desafios que enfrentamos. Sempre que se 

mexe na proposta curricular de escola, ou que venha do MEC ou da Secretaria 

Estadual de Educação, a gente ouve discursos referentes a isso, “Como é que pode 

diminuíram minha aula de química para dá o quê? Sociologia? Filosofia?” Então, 
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prevalece ainda a visão de que a Sociologia é uma ciência que vem depois das outras, 

também percebo muitas dificuldades de planejamento, em caráter de áreas afins, 

porque a Sociologia não se traduz sozinha, ela precisa da história, da geografia 

humana, de dados antropológicos, econômicos, políticos, e ela também é 

colaboradora de todas essas áreas da ciência e das áreas pedagógicas, se eu estiver 

me referindo da nomenclatura como componente curricular.  

Outra dificuldade que nós temos é a do Planejamento Coletivo, de repente quando eu 

abordo um aluno do primeiro ano de ensino médio, por exemplo, que o surgimento da 

Sociologia esta relacionado às transformações sociais provocadas pela revolução 

industrial, pelas ideias iluministas, o aluno que faz a ponte que viu isso em história, 

geografia. Mas entre nós docentes, se eu não me excluo do problema ou da 

responsabilidade, ainda tenho sim esse tabu de se pensar em uma proposta curricular, 

para os níveis de ensino, de forma interdisciplinar. 

ENTREVISTADOR: No caso, você acha que as outras disciplinas as áreas afins, 

poderiam contribuir também com o fazer Sociologia se essa interdisciplinaridade 

acontecesse de forma mais significativa? 

ENTREVISTADO: Tive poucas experiências em relação a isso, mas experiências tão 

boas que marcaram, experiências realmente raras, quem dera tivéssemos falando 

aqui de exceções. 

ENTREVISTADOR: Mas você acha que a carga de trabalho dos professores também 

influencia em não ter tempo de planejar uma atividade mais pensada? 

ENTREVISTADO: Com certeza, sou a testemunha viva disso. Eu tive um vice-diretor 

que também era Sociólogo e ele disse, não vamos enganar os alunos não, a gente 

mal dá sociologia, porque um dia por semana, por mais esforçado que seja você não 

vai conseguir passar um curso no mínimo, básico de Sociologia. Veja só, eu não tenho 

tempo pra passar um filme, um documentário maior, com um tempo mais estendido, 

dessa forma, prejudica inclusive o dinamismo da aula, não se pode pensar em uma 

aula muito diferente tendo 50 ou em até situações até 30 minutos de por semana 

apenas, pra lidar com esses alunos. 

Os alunos (campo de recontextualização 02) 

ENTREVISTADOR: Em relação aos alunos, você acha que eles influenciam sua 

maneira de trabalhar, influenciam no ensino da Sociologia? De que maneira? 

ENTREVISTADO: Falar de aluno é falar de diversidade, falar de conflito. Eu sempre 

digo que o ambiente da sala de aula, que o ambiente escolar como um todo, existe 

um certo romantismo quando diz “minha sala de aula”, mas a sala de aula é um 

ambiente de conflitos, alguns declarados e em efetivo curso e alguns conflitos que 

estão nos bastidores. Pensar diversidade e pensar diversidade em meio a um conflito 
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que é a sala de aula é muito complicado. Então, considero que minha sala de aula é 

constituída por diferentes pontos de vista, visões, embora prevaleçam sensos 

comuns, que acabam influenciando, porque quando eu penso na minha proposta 

pedagógica, com a liberdade que tenho para isso, tento levar ao aluno algo 

interessante, e o que é julgo ser interessante? Qualquer coisa que diga respeito à vida 

e o cotidiano desse aluno, não é fácil fazer isso, eu consigo pensar, ter iniciativa e em 

algumas situações dão certo, houve aula em que eu mal abro a boca tamanho era o 

envolvimento dos alunos nas discussões, a aula passa voando. Mas existem 

situações que você provoca e a apatia prevalece, não estou falando de coisas 

corriqueiras e sim de exceções em que o envolvimento prevalece, e é muito 

gratificante quando o aluno diz que só foi naquele dia porque tinha aula de Sociologia, 

ou que aprendeu algo comigo, que lembrou as minhas aulas em alguma situação fora 

da escola. 

O professor/prática docente (tipos de ensino) 

ENTREVISTADOR: Em relação à situação prática onde foi necessário adaptar a 

Sociologia a uma característica da sala de aula, por exemplo, temas polêmicos como 

religião ou qualquer outro, como foi aplicada essa adaptação? 

ENTREVISTADO: Em mais de uma de ocasião, em bairros periféricos, eu só dou aula 

nas periferias atualmente, eu procuro muito ouvir o que é que o aluno tem para dizer, 

antes que eu fale, não preciso que aluno venha até mim, dizer alguma coisa, ás vezes 

em um discurso entre eles, percebo qual o assunto que está prevalecendo.  

Com a diversidade de assuntos referente à violência, família, a política, por incrível 

que pareça, sexualidade, a questão da droga, e é em meio a esse currículo oculto que 

a gente precisa pensar no nosso currículo oficial, não para motivar o aluno a 

permanecer pensando naquilo, mas para tentar direcioná-lo a ter uma visão crítica do 

que ele está falando e ouvindo. Houve algumas situações, por exemplo, por iniciativa 

da própria escola na maioria das vezes de realizar ações de Mostra Cultural, Feira de 

Ciências, onde eu teria um tempo a mais com pelo menos um grupo de alunos. 

Exemplificando, se o assunto era sobre violência, o grupo formado visitava um posto 

policial, a morada que convive com a frequência de assaltos na rua que reside, para 

ter uma ideia do que é a violência, do que está provocando e do que está por trás 

disso, quem são os bandidos, qual o perfil deles. Sobre saúde, visitar o posto de 

saúde, entrevistar um profissional que atende a população, descobrir qual o perfil dos 

pacientes atendidos, qual a natureza do problema que chega lá, quais as possíveis 

causas e o que pode ser feito para melhorar.  

Já realizei vários trabalhos legais, inclusive aqui na escola um, na escola dois e na 

Escola (...), são situações um tanto quanto raras, mas bem sucedidas que as tornam 

marcantes. Na tentativa de ampliar essa visão, como cordelista, tivemos a experiência 

de realizar o trabalho sociológico e transformar em cordel, fiz uma parceria com (...) e 
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conseguimos publicar, foi uma experiência tão legal que os alunos que normalmente 

evitam trabalhar com a disciplina de sociologia em mostra cultural, porque é uma 

disciplina que eles consideram fácil de serem aprovados, e depois que eles viram a 

realização desse trabalho, na mostra seguinte já pediam para serem incluídos no 

grupo de participantes. 

ENTREVISTADOR: Dentro desse contexto de que o aluno interfere no processo de 

ensino, e durante a prática do ensino, o que seria um bom aluno de Sociologia? 

ENTREVISTADO: Partindo da minha experiência como aluno de ensino médio na 

escola particular, eu não tinha vários professores por componentes curriculares, as 

chamadas “Frentes”, lembro que eu tinha um professor de geografia que foi até PT, 

ele tinha uma visão de esquerda bem legal. E outro de geografia geral que era 

fazendeiro, então, se caísse uma questão na prova sobre os sem-terra eu tinha que 

saber qual dos dois havia elaborado para poder responder, e experiência me serviu 

como aprendizado para a docência. Citando Paulo Freire ou Marx, não existe ninguém 

sem ideologia, todo mundo tem um ponto de vista.  

Quando abordo um tema polêmico como o aborto, legalização das drogas, maioridade 

penal, por exemplo, eu não fico esperando que o aluno responda o que penso sobre 

o assunto. Um bom aluno de Sociologia é aquele que tem autonomia para ter uma 

opinião e que consegue ter essa autonomia baseado em argumento e coerência, um 

bom aluno de sociologia não é aquele que pensa comigo, é aquele que consegue ter 

a segurança de pensamento, criação, criar seu pensamento e ter coerência para 

sustentá-lo, muito embora eu consiga refutá-los, mas a situação do ensino médio é 

tão paupérrima, pobre de argumentos que se eu mentir em sala de aula, certamente, 

engano cerca 90% ou mais da turma sem ser questionado.  

Então, quando em meio uma exposição oral, o aluno levanta a mão e diz expõe sua 

opinião concordando ou não, às vezes trazendo um argumento novo que eu ainda não 

tinha refletido sobre ele, um bom aluno de sociologia é aquele que segue algo que é 

algo que é básico desde os PCNS, consegue ter autonomia, visão critica, coerência. 

ENTREVISTADOR: Quais os fatores que influenciam a sua maneira de ensinar? 

ENTREVISTADO: Primeiro quero dizer que não existe currículo imparcial, por trás de 

toda seleção há um interesse, se a natureza desse interesse é altruísta ou egoísta eu 

não sei, mas não há currículo imparcial. Muitas vezes, nós nos enganamos ao pensar 

que temos a liberdade de escolher que os assuntos do livro que irão ser aplicados e 

abordados em sala, mas eu, por exemplo, em certas ocasiões não tive a liberdade 

escolher o livro que iria trabalhar, principalmente na rede privada.  

Eu nunca trabalhei na rede privada com os livros que eu gostaria de trabalhar, porque 

havia outros interesses antes disso, na maioria das vezes até financeiros. Na escola 
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pública tenho a possibilidade de escolher o livro, mas eu tenho também que ter uma 

visão crítica sobre a seleção desse livro, se ele é elaborado de forma uniforme, para 

atender um público que é diversificado não somente pela regionalização, mas também 

pelas diferentes oportunidades que o aluno teve, cada espaço de interesse, de 

vivência que cada aluno tem.  

Exemplificando, eu não posso pensar em um ensino de sociologia para alunos da rede 

pública, em área urbana, igual à discussão que terei com alunos em uma área rural, 

porque os exemplos se divergem (shopping), os termos (do sertão para cá), porque 

são realidades diferentes, às vezes, recebo alunos vindos de outros estados ou 

regiões que não entendem uma explicação e é preciso fazer uma adaptação. 

O próprio livro traz de forma mascarada uma tentativa de tornar algo uniforme algo 

que é impossível, a diversidade é muito grande, e quando você fala em influência do 

meu processo de ensino, quero deixar claro que os alunos também tem interesses 

diferentes dentro da sala de aula, existe alunos que estão conformados com passar 

de ano, outros com o diploma de ensino médio, que fazem ensino médio para o Enem, 

para um emprego. Então, há vários fatores por trás, a proposta de ensino ela tem que 

ter uma natureza de abordagem também diversificada, eu tento fazer o meu aluno 

criticar as noticiais que circulam, por exemplo, em uma matéria do Jornal Nacional, na 

Revista Veja, do discurso fundamentalista de um sindicalista, de um terrorista que 

falou algo, mas tenho que entender que cada pessoa tem uma leitura própria, o que 

tento fazer é o aluno entender que primeiro a sociologia tem a ver com a vida dele, 

esse tem que ser o ponto de partida, a sociologia não tem que ser a disciplina a mais 

pra encher meu saco e dificultar minha vida no ensino médio.  

Quando exemplifico em sala, dizendo que na casa do aluno, quando a mãe dele 

determina o horário e o tempo que ele assiste ou ao lugar que reservado para o pai, 

existe sociologia nisso, Sociologia não é aquilo que foi escrito no século XIX, que 

entrou pelo século XX ou o que está sendo noticiado não, isso aqui hoje é Sociologia. 

Quando você reclama da merenda, que a escola não presta tem a ver com sociologia, 

então, tento trazer para vida deles. Um segundo ponto é que a Sociologia pode 

colaborar para mudança dessa vida, para melhor ou pior, depende do uso que será 

feito dela e que não basta apenas você ter propriedade de conteúdos conceituais de 

sociologia a disciplina tem que existir para a forma no aluno conteúdos além dos 

conceituas, também os atitudinais. 33:10, pois, não adianta ser um expert, um monitor 

na sala, e usar o conhecimento para fazer algo que não é altruísta, que não trará 

benefícios a sociedade. (exemplo curto sem uma referência declarada) 

Oriento aos meus alunos a se preocuparem menos com a nota, que venham pra aula, 

discutam, façam uma ponte entre o assunto debatido e suas vidas, que nota é 

consequência e a aprovação é consequência da nota. 
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ENTREVISTADOR: Você acha realmente é consegue trabalhar os documentos 

oficiais no cotidiano das escolas? 

ENTREVISTADO: Não, estamos muito aquém do que nos é proposto de forma 

oficialmente, e daí vem uma série de problemas, o primeiro: já exposto anteriormente, 

é a questão do tempo, uma aula de sociologia na semana; Segundo: o número 

excessivo de alunos e o tempo gasto com a demanda de elaboração e correção de 

trabalhos, provas; Terceiro: trabalhamos com modalidades de ensino diferentes; 

Quarto: o público idealizado da sala de aula, que aquele que deveria ter uma base 

dos conceitos realmente básicos para o 7°, 8° ou 9°ano, chegam sem esses conceitos, 

com isso, estamos muito aquém de seguir as diretrizes que nos são propostas, quando 

eu reflito que um aluno bom é aquele que consegue ter autonomia crítica, porque 

considero uma felicidade quando um ou outro consegue atingir esse objetivo. 

ENTREVISTADOR: O que você pode fazer para saber se os alunos estão ou não 

compreendendo esses conteúdos? 

ENTREVISTADO: Essa pergunta me remete ao que a gente pensa de avaliação, nós 

ainda temos aquela ideia de avaliação como punição, acho que a escola em si como 

uma ideia de punição, basta você observar a expressão do aluno ao entrar na escola 

e a expressão que eles aguardam o sinal para sair. De forma jocosa, costumo dizer 

aos meus alunos da universidade que nunca vi mais nada parecido do que prisão com 

escola, muro, porteiro, horário, disciplina, não que isso seja errado, mas precisa ser 

repensado no modelo de escola.  

A ideia de prova que ainda provoca arrepio nos alunos provocava em mim também, 

talvez hoje ainda provoque, porque a avaliação não deveria ser uma medição, ela 

pode ser diagnostico, não tenho necessariamente que passar uma atividade, um teste 

para o meu aluno, para saber o quanto que ele aprendeu, mas sim pra saber em que 

nível ele está, ou o que ele sabe.  

Outra barreira seria a cultura capitalista que se tem em relação à avaliação, se o aluno 

vai fazer uma prova, espera conquistar sua nota, quer algo em troca do esforço. Nas 

minhas aulas de Sociologia, nunca haverá uma prova valendo 10 (dez) pontos, a 

escola tem uma semana de prova e eu obedeço essa semana aplicando uma 

avaliação que valerá no máximo 05 (cinco) pontos, porque o aluno tem que ser 

explorado, no bom sentido, durante a nossa pouca vivência. Então, sempre que acabo 

um módulo tem uma atividade que por minha exigência é feita em sala, assim, observo 

quem está realmente fazendo, tiro duvidas, e quando eu dou um prazo à maioria não 

faz. Dessa forma, trabalho com atividades entre módulos, como também prezo pela 

frequência, não para castigar que falta, mas para reconhecer quem está presente que 

até se caracteriza também como uma ideia capitalista, mas funciona de uma maneira 

positiva, pois o aluno se preocupa em justifica o motivo da falta, se preocupa em 

esclarecer que não está levando a disciplina em segundo plano.  
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Começo o ano dizendo que eles vão ter que se esforçar para serem reprovados, mas 

eu aposto que tem alunos que ainda irão, aqueles que passam, depois comentam 

concordando. Apesar das dificuldades, dos obstáculos que enfrentamos, continuemos 

pensando e agindo que conseguiremos alguma coisa no ensino de Sociologia, é difícil, 

mas a gente pode conseguir mais alguma coisa. 

 

 

ENTREVISTA: Escola Estadual da zona oeste um 

O processo de formação (campo de recontextualização 01) 

ENTREVISTADOR: Como foi o seu processo de formação, e quais os pontos positivos 

e negativos? 

ENTREVISTADO: Estudando Sociologia no curso de ciências sociais, licenciatura, 

pela manhã de 1984 a meados de 1986, para poder começar a ouvir a palavra 

educação, sociologia e educação, com as disciplinas de Filosofia, Estatística, 

Processamento de dados, EMC, enfim, muita coisa que não é do seu tempo. Naquele 

tempo, o quadro que ainda estava se construindo, havia professores de outras áreas 

atuando no curso, como por exemplo, tive um professor que era Assistente Social.  

Eu tinha uma ansiedade de terminar o curso e entrar no mercado de trabalho pela 

necessidade, então, em 1987, faço o concurso para ser professora de geografia 

porque para Sociologia e geografia naquele tempo não existia. 

Desde o ensino médio eu já tinha muita vontade de dar aula, então, já participava 

dando aula nos projetos queria fazer magistério, queria ser professora de qualquer 

jeito. Eu acho assim, que esse período que é pra somar sociologia, licenciatura, agora 

educação que nós tivemos o estágio, preparar pensar, o pessoal do departamento 

que preparava didática, como não lembro agora das outras disciplinas, que teve 

aquela coisa de ir à escola, tínhamos só duas escolas onde existia a sociologia da 

educação que era o discurso do magistério, então, eu me realizava fazendo aquilo ali, 

eu tive tudo isso, né? Bom, se criticamente, nem lembro mais direito, mas que fizemos 

tudo isso, as aulas de didáticas, as psicologias, tenho excelentes lembranças das 

minhas disciplinas, não saberia pontuar muito, mas que considero que a grade em si 

foi muito boa. 

ENTREVISTADOR: Com base nas suas experiências práticas, o curso de Licenciatura 

te preparou para atuar no ensino médio? 

ENTREVISTADO: Sinceramente, total, exceto, a professora de Sociologia que não fez 

na sociologia, mas que estudou 04 meses geografia, pra passar no concurso, e sabia 

que estava entrando pra ensinar geografia e o que a escola precisasse, tanto é que 
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eu entro no estado pra ensinar EJA no noturno, então, veja bem o professor de EJA 

ele ensina muitas coisas, e ai eu entrei nessa dinâmica, pois queria era dar aula 

mesmo podia ser qualquer disciplina, geografia, história, sociologia, filosofia, mas ai 

entrei pela geografia e fiquei ensinando geografia e história. 

ENTREVISTADOR: A senhora começou a dar aulas a dar aulas de Sociologia quantos 

anos depois? 

ENTREVISTADO: Sociologia só veio agora para o ensino médio, quando cheguei 

nessa escola em 2001, quando terminei o mestrado, mas a sociologia aqui só chegou 

em 2008, até então, só dava aulas de história, geografia, economia do RN, cultua do 

RN, somente. 

A escola (campo de recontextualização 02) 

ENTREVISTADOR: Qual a sua relação de trabalho com a escola, na condição de 

concursado você acha que a hierarquia da escola influência na prática docente e de 

que maneira? 

ENTREVISTADO: Essa escola é contemplada pra tudo, nós tivemos algumas 

indicações na secretaria de pessoas que trabalharam aqui em antigas gestões, enfim, 

e essa escola vem sempre em evidência por essas gestões anteriores que depois que 

saíram daqui, professores que foram pra secretaria, mas que estão sempre engajados 

com modelos e projetos junto à escola. Quando começamos com a sociologia, 

também começamos com os projetos, sempre em parceria com as outras disciplinas, 

com artes, história, português, etc. Temos uma relação boa, sociologia com as demais 

disciplinas. 

ENTREVISTADOR: E os seus companheiros de trabalho, demonstram compreender 

o papel da sociologia na escola? 

ENTREVISTADO: Eu tenho essa convicção, mas não percebo isso nos colegas. Por 

exemplo, quando os colegas me pedem aula, eu tenho uma aula por semana, 50 

minutos se eu não chegar atrasada, então, um professor me pedir uma aula pra 

complementar à aula dele pra passar um vídeo, longa, porque trabalhar em sociologia, 

história, nessa carga, tem que ter vídeos, coisas que sejam aquecíveis, eu gostaria 

de trabalhar com qualquer filme que me fale de sociabilidade ou qualquer filme de 

impacto que façam os alunos pensar, mas só que não tenho espaço pra isso e os 

meus colegas das outras disciplinas fazem, e com isso a gente perde o espaço de 

fazer um trabalho, como se a minha disciplina não fosse importante. Com isso, não 

sei se sinto pena de mim ou dos meus alunos. 

Os alunos (campo de recontextualização 02) 



247 
 

 
 

ENTREVISTADOR: Os alunos influenciam na maneira como você trabalha o ensino 

da sociologia? Como? 

ENTREVITADO: Sim, eu tenho 15 turmas pela manhã e 05 à tarde, são 20 turmas, e 

na Universidade particular também ensino, sociologia, filosofia, política, agora mesmo 

vou começar com políticas públicas, mas o que estou querendo dizer é o seguinte, é 

tão estranho você ter 500, 600 alunos, como que as doutrinas e as religiões 

influenciam essas pessoas. Tenho em cada turma alguns alunos militantes, aqui nós 

temos a juventude socialista, algumas correntes, um ou outro aluno militante, que 

acha interessante demais a discussão sociológica, e já tive discussão religiosa que 

envereda, é muito complicado.  

ENTREVISTADOR: O que seria um bom aluno de Sociologia? 

ENTREVISTADO: O bom aluno de sociologia é aquele que precisa ouvir tentar 

entender aquilo que está sendo discutido, questionar, ser questionador, mas ao 

mesmo tempo pesquisar, estudar. Eu estou tendo um problema com a turma de 

primeiro ano, com duas alunas que agora que percebi, por exemplo, elas são muito 

polêmicas e eu sempre as deixo à vontade para falarem e ontem existiu certo tumulto 

na sala, e eu identifiquei outras intenções nesses debates, então, tenho que repensar 

e encaminhar para orientação pedagógica. 

O professor/prática docente (tipos de ensino) 

ENTREVISTADOR: De que maneira você acha que os OCN- Orientações Curriculares 

Nacionais e os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais, a visão política e a 

demanda do mercado, de que maneira eles o influenciam no ensino? 

ENTREVISTADO: Esses documentos são as formalidades das coisas, veja bem, em 

dezembro nós estávamos atualizando o PPP, a partir das novas medidas do conselho, 

os documentos nos trás uma proposta do que será trabalhado no1º, 2º e 3º ano, 

didaticamente isso é colocado, mas todas as discussões não estão no livro, muitas 

vezes devido à complexidade das discussões o livro fica de lado. 

ENTREVISTADOR: Até que ponto a sua visão política pode contribuir na Sociologia? 

ENTREVISTADOR: É você tem um lado, nós sabemos que até entre sociólogos existe 

um lado pra eles defenderem, então, de que lado ele está é o que influência na sala 

de aula, o comprometimento, o que é ensinar sociologia para essa meninada que não 

sabe nada da sua cultura? Quase nada, porque você não venha me dizer que a 

cantora Marília Mendonça tem alguma coisa a ver com a cultura nordestina, porque 

ela é um fenômeno, então, o que estou querendo dizer é que se eu tenho esse 

comprometimento, e não me faço entender quando falo de cultura. No ensino médio, 

se eu disser que ganhei de presente de aniversário a possibilidade de assistir o show 

do cantor Ednardo, que é uma pessoa que eu usava as camisas com a foto dele 
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quando tinha a idade dos meus alunos, mas não só eles que dizem que é esse? Os 

meus alunos da universidade também questionam, estou falando de nordeste, somos 

nordestinos e estamos aqui, então, qual é o meu papel nesse processo, professora 

de sociologia discutindo cultura a luz da sociologia para os alunos de 1º ano, alunos 

evangélicos, católicos e Cristãos?  

ENTREVISTADOR: No caso, existe um comprometimento no sentido de possibilitar a 

construção desse conhecimento para que ele fortalecer essa identidade. 

ENTREVISTADO: Sim, é um comprometimento que a gente passa, mas não sei até 

que ponto isso se faz entender, mas isso chega para alguns como tem que ser não 

pode chegar para todo mundo, você não consegue levar a todos e chega exatamente 

naqueles da militância, naqueles das discussões. 

ENTREVISTADOR: De que maneira você tem trabalhado os temas e os conceitos?  

ENTREVISTADO: Quando começo minhas aulas de sociologia, não abro o livro, 

inicialmente eu vou falando do meu modo, de uma forma mais descontraída e mais 

prazerosa para os alunos entenderem a importância, para todas as turmas. Eu faço o 

que está no livro e faço o que sei fazer e o que posso fazer e esse cotidiano ele vem 

com discussão com os exemplos, com a prática, com o movimento da sociedade, com 

o que ocorre e com o que perpassa, então, tem essa dinâmica e são somente 50 

minutos, fica sua fala no tempo e teria que reconstruir tudo novamente, uma semana 

depois. Mas acontece dessa forma, trabalho com o 1º ano, a cultura, 2º ano, 

radicalismo e trabalho e com o 3º ano, política. Dentro do que eu tenho que muitos 

deles têm o livro didático e não levam para aula, diga-se de passagem, então eu faço 

atividade aqui e jogo a atividade para lá.  

ENTREVISTADOR: O que o professor pode fazer para saber se os alunos estão ou 

não compreendendo os conteúdos? 

ENTREVISTADO: É muito simples. O que é a sociologia? E você diz de muitas formas, 

dando o conceito, os grupos sociais, as relações sociais, estudar a sociedade e muita 

coisa, e depois você pede exemplo dessas relações sociais.  

ENTREVISTA: Escola Estadual da zona oeste dois     

O processo de formação (campo de recontextualização 01) 

ENTREVISTADOR: Como foi o seu processo de formação, e quais os pontos positivos 

e negativos? 

ENTREVISTADO: Iniciei minha graduação em meados de 2002 até 2005, naquela 

época era um pouco diferente porque o aluno tinha a oportunidade de fazer tanto a 

licenciatura quanto o bacharelado ao mesmo tempo, então, a grade curricular era 
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também um pouco distinta do que se têm hoje nos cursos de ciências sociais, só 

depois houve a necessidade de separar a licenciatura do bacharelado. 

Uma área que optei porque sempre gostei muito de lecionar, antes mesmo de entrar 

na faculdade as disciplinas que exigiam que se apresentassem trabalhos, sempre me 

agradava muito essa parte oral. Quando entrei na faculdade e pude escolher entre 

bacharelado e licenciatura, optei por bacharelado em antropologia e a licenciatura em 

ciências sociais. 

As primeiras disciplinas teóricas foram muito importantes para fazer aquele processo 

da caverna, que quando você sai dela e deslumbra aquele mundo diferenciado que 

até então não conhecia, então, esse processo é muito doloroso para um aluno jovem 

recém-chegado na faculdade, como também é no ensino médio. É bem difícil fazer 

esse processo de relativização com os alunos, mas quando se têm uma boa formação 

na graduação, você consegue pelo menos identificar como esse caminho foi feito e 

pode usar posteriormente com seus alunos. 

O curso de bacharelado que fiz naquela época, também tinham disciplinas de 

pesquisa que me ajudaram também nesse lado prático, e não somente teorizando 

com o conhecimento de Marx, Durkheim e Weber, pagando sociologia 1, 2 e 3, mas 

também o conhecimento prático de pesquisa e naquela época tínhamos até a 

disciplina de estatística, a gente tinha que trabalhar mais com a parte prática em si. 

Na licenciatura paguei disciplinas de educação nas quais me envolvi muito porque 

sempre me identifiquei com a educação, com isso, me aprofundei bastante pra mim 

foi de grande importância dar ênfase as disciplinas de licenciatura, pois, elas que 

pautaram a minha prática pedagógica no futuro como professor. 

Como pontos positivos, destaco a formação teórica muito sólida, porque o 

bacharelado permitia isso pagando disciplinas de teoria bem aprofundadas, um ponto 

seria as disciplinas de pesquisa me trouxe esse lado mais prático na antropologia, que 

foi a área que segui e a licenciatura que me ajudou a conhecer um pouco mais sobre 

a realidade do professor na escola. 

Mas senti falta de algo mais vivencial, acho que as Universidades e Faculdades se 

fecham muito em si e esquecem e ir a escola, de conhecer a realidade da escola, 

então, faltam muitas disciplinas práticas. Em outras áreas de conhecimento, por 

exemplo, medicina ou qualquer outra, é possível identificar muito mais disciplinas 

práticas onde o aluno tem o contato com o futuro ambiente de trabalho, onde ele faz 

um estágio, do que nas ciências sociais. Dessa forma, acho que deveria existir um 

aprimoramento porque quando o professor vai pra sala de aula, ele não saber lidar 

com as situações que terão que ser enfrentadas, porque são cotidianas e normais.  

ENTREVISTADOR: Com base nas suas experiências práticas, o curso de Licenciatura 

te preparou para atuar no ensino médio? 
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ENTREVISTADO: Eu diria que de forma mediana, naquela época a grade curricular 

era diferente, só tínhamos uma disciplina de prática, em seis meses você fazia a 

observação e a prática em sala de aula, apenas um semestre e no final terminava com 

um relatório de estágio, ou seja, era muito pouco tempo para o aluno amadurecer os 

conhecimentos. Acho que se tivesse uma conexão do curso da universidade com a 

escola, a sala de aula, se o curso de licenciatura da universidade ensinasse sobre as 

dificuldades ou sobre o que está acontecendo de fato nas escolas, a gente conseguiria 

encontrar soluções melhores e possíveis para resolver o que acontece hoje na escola, 

que são variáveis de ensino, de aprendizagem. 

A escola (campo de recontextualização 02) 

ENTREVISTADOR: Qual a sua relação de trabalho com a escola, na condição de 

concursado você acha que a hierarquia da escola influência na prática docente e de 

que maneira? 

ENTREVISTADO: É interessante falar sobre isso, eu entrei no estado com a primeira 

matricula em 2007, e a segunda em 2013, soma-se nove anos.  Quando eu cheguei 

com o ensino da sociologia ainda não era muito comum porque somente em 2005, a 

disciplina de sociologia tornou-se obrigatória, até então, ela era considerada optativa, 

desde a época do regime militar quando ela tinha saído da grade e quando voltou foi 

de forma ainda incipiente. Eu vivenciei essa fase de retorno, ainda existia o choque 

entre os professores da formação mais antiga, da época do regime militar, com quem 

ensinava a sociologia que era o aluno de ensino médio, então, há um embate muito 

grande de mexer naquela estrutura de pensamento social daquelas pessoas, de 

trabalhar pra quebrar as barreiras existentes do preconceito de identidade, gênero, 

questões políticas e isso tudo mexe com aluno e na forma que ele vai enxergar o 

mundo.  

Costumeiramente alguns alunos procuram a coordenação, direção pra dizer que o 

professor está ensinando, por exemplo, que Deus não existe ou uma série de coisas 

que uma determinada religião não defenda, que está desvirtuando os jovens. Já fui 

chamando pela coordenação me chamar sempre respeitando o meu trabalho como 

professor é mais uma questão de saber o que está acontecendo, às vezes sugerir 

uma atitude diferente, mas não de obrigar.  

No vínculo público nós temos essa liberdade hoje, até então, que temos uma escola 

sem partido, que pode ser que proíbam isso, porque já existem professores de escolas 

públicas com dificuldades nesse sentido, mas ainda existe essa liberdade de trabalhar 

de forma mais aberta esses temas que precisam ser trabalhados. Esse é o objetivo 

da sociologia, trabalhar com a consciência crítica que você mexe realmente com 

estruturas, não está ensinando só conteúdos e sim aplicando os conhecimentos numa 

realidade prática do aluno para que ele compreenda o mundo. 
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ENTREVISTADOR: Dentro desse contexto, qual seria o desafio de trabalhar nessa 

escola? 

ENTREVISTADO: O aluno que vem com grandes dificuldades e que não é somente 

de sociologia é de formação, de letramento desde quando ele entra no ensino médio, 

muitos estudantes chegam ao ensino médio sem saber ler e escrever, essa é uma 

realidade comum da escola pública. Então, o grande desafio é você levar os alunos a 

desenvolver um pensamento, uma consciência crítica e eles serem capazes objetivar 

isso também no papel, ai ele poderá vislumbrar a aprovação na prova do Enem, uma 

seleção de emprego ou algo do tipo. 

ENTREVISTADOR: E os seus companheiros de trabalho, demonstram compreender 

o papel da sociologia na escola? 

ENTREVISTADO: Não, hoje em dia essa disciplina de sociologia é vista em todos os 

cursos, inclusive de licenciatura, mas mesmo assim sinto que parece que isso não foi 

muito bem desenvolvido o trabalho com eles, existem muitas dificuldades, os próprios 

professores apresentam uma serie de preconceitos, então, é como se você estivesse 

nadando “contra maré”.  

ENTREVISTADOR: Quais seriam as demandas da escola para sociologia? 

ENTREVISTADO: Eu não acredito em uma sociologia que ela não faça nenhum tipo 

de intervenção, acredito na sociologia que ela está ali pra transformar uma realidade 

e a escola não pode se fechar dentro se seus muros, nesse sentido, a sociologia tem 

um papel muito importante no ensino médio, porque ela vai fazer com que através 

dessa mudança que começa nos alunos alcançar as comunidades, na qual essas 

escolas estão presentes e possa transformar essas comunidades. Você vai criar uma 

consciência crítica no papel social de cada uma daquelas pessoas, porque quando o 

professor ensina seus conhecimentos para o aluno, não fica só na sala de aula, ele 

também leva para casa e passa para família. Por isso, é importante o professor propor 

atividades de pesquisa, para envolver a família e comunidade escolar como um todo, 

dessa forma é possível fazer uma transformação mais global, a partir desse momento 

a escola cumpri o seu papel. 

ENTREVISTADOR: Discutindo em sala um determinado conteúdo da sociologia, de 

alguma maneira suas aulas já repercutiram dentro de casa na vida cotidiana dos 

alunos? 

ENTREVISTADO: Existe pouco retorno sobre essa questão, porque falta muito a 

participação dos pais também na escola, talvez, devido o fato de ser ensino médio e 

os alunos serem mais independentes, então, os pais pouco procura a escola.  
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O nosso trabalho maior é sempre com o aluno mesmo, mas sempre tem um pai, claro 

de maneira bem reduzida, que vem e participa de alguma forma, mas nunca tivemos 

um retorno da família de forma negativa. 

Os alunos (campo de recontextualização 02) 

ENTREVISTADOR: Os alunos influenciam na maneira como você trabalha o ensino 

da sociologia? Como? 

ENTREVITADO: Deve influenciar, esse é o objetivo, porque se o professor traz uma 

realidade importada ao que ele vai passar para os alunos, pronta, fechada e finalizada, 

primeiro que tudo já não é ciência, se o objetivo é trabalhar ciências sociais junto com 

os alunos, tem que está aberta para essa construção porque a ciência está sempre 

sendo descoberta. A partir da realidade dos estudantes é que você vai construindo 

essa ciência.  

O professor precisa ter o conhecimento de como é a vida dos seus alunos, o seu dia 

a dia, até mesmo para encontrar formas de despertar o interesse deles pela disciplina. 

Por exemplo, trabalhar com uma música que eles gostam de ouvir, se no âmbito 

escolar existir tribos diferenciadas, trabalhar sobre encima disso para que cada um 

fale de si e conheçam a outras tribos urbanas. A criatividade traz o interesse do aluno, 

por isso, que é relevante aquilo que os alunos fazem, mesmo que ainda seja na grande 

maioria adquirido pelo senso comum, mas o professor pode a partir disso construir o 

conhecimento cientifico a partir de dados, estatísticas, pesquisas e da teoria 

sociológica, mas levando em conta a realidade de seus alunos. 

ENTREVISTADOR: As desigualdades sociais e a violência, elas influenciam o fazer 

sociologia na escola? 

ENTREVISTADO: O professor deve trabalhar com essas questões, já que eu acredito 

na sociologia engajada, então, ela deve servir para transformar essas questões 

também, é claro que ela por si só não vai fazer isso, seria um complexo de várias 

disciplinas trabalhando juntas, porque todos os professores têm esse papel de 

formação do indivíduo não é só o de ciências sociais. 

A violência realmente é muito presente nas escolas, na zona oeste, é o bairro onde 

mais morrem jovens, com um alto nível de violência em escala nacional, inclusive 

fizemos um projeto sobre a questão do combate a violência através da ótica da 

sociologia, buscando conversar, discutir essa temática com a comunidade e também 

identificar possíveis soluções para esses problemas. A desigualdade social é 

presente, mas aqui na escola a gente não sente muito porque todo mundo é da mesma 

classe social, mas quando eu vou para realidade de outras escolas, outros bairros ou 

quando você compara com uma escola particular, é possível perceber uma grande 
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diferença, do aluno que muitas vezes precisa trabalhar que tem outras questões pra 

poder sobreviver que não é somente se dedicar a vida na escola. 

ENTREVISTADOR: O que seria um bom aluno de Sociologia? 

ENTREVISTADO: O bom aluno de sociologia é aquele que participa ativamente do 

processo, aquele se interessa em fazer aquilo que lhe é proposto. Eu trabalhei com o 

teatro e sociologia, as peças eram sociológicas e escritas pelos próprios alunos, 

então, os bons alunos daquela época estão todos fazendo a universidade hoje, todos 

foram aprovados. Como eles conseguiram isso numa realidade da escola pública que 

tem tantas dificuldades? Eles pesquisavam a sociologia para escrever as peças, 

ensaiavam e depois apresentavam para escola, então, não havia como eles não 

adquirirem aquele conhecimento.  

Quando a sociologia trabalha também as questões críticas é obvio que ele vai se sair 

muito bem nas redações e nas demais questões que usem a consciência crítica, e 

isso ajudou bastante aos alunos chegarem ao lugar estão. 

O professor/prática docente (tipos de ensino) 

ENTREVISTADOR: Sobre a relação direta entre o seu trabalho e o seu processo de 

formação na universidade, acho que você já respondeu anteriormente. 

ENTREVISTADOR: De que maneira você acha que os OCN- Orientações Curriculares 

Nacionais e os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais, a visão política e a 

demanda do mercado, de que maneira eles o influenciam no ensino? 

ENTREVISTADO: São muito importantes as anotações e os PCNs, mas não só eles, 

mas não só eles existem também as orientações do Enem, são habilidades e 

competências que você deve desenvolver no aluno de ensino médio. Eu acredito 

muito que o professor deve fazer seu plano de ensino, sua proposta anual encima 

daquilo que é sugerido pelos documentos de MEC, porque eles sugerem coisas muito 

legais em termos de trabalhar a consciência crítica do aluno, que temas podem ser 

trabalhados e de que forma podem ser aplicados, mas nada imposto, que ele seja 

algo que o professor construa junto com a sua prática pedagógica, porque cada turma, 

cada escola é uma realidade, algo funcione em uma escola pode ser que não funcione 

na outra, então, é preciso ter criatividade pra poder readaptar todos esses processos 

metodológicos na prática do ensino.  

Eu só consigo compreender a forma com enxergo esses documentos a partir da 

formação que tive, por isso, que a formação é importante tanto na licenciatura para 

quem é professor, quanto o bacharelado que também foi muito importante, por causa 

do aprofundamento teórico e de pesquisa que me ajudam a compreender a realidade 

de trabalhar metodicamente de uma forma diferente com o meu aluno aplicando esses 

conhecimentos. 
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ENTREVISTADOR: Acho muito interessante, se você teve uma boa formação de 

pesquisa ou de licenciatura, ela te possibilita compreender ou identificar nesses 

documentos aquilo que te ajuda na prática docente. Se essa formação de certa 

maneira foi mais bacharelado, se deu ênfase na pesquisa, você vai buscar aquilo que 

se identifica. 

ENTREVISTADO: Óbvio, porque o professor de sociologia pode trabalhar muitas 

vezes é a pedagogia dos projetos, mas você percebe nas disciplinas de licenciatura 

para os cursos que não são de pedagogia, fica muito fraca o que seria essa formação 

de projeto, é dado uma pincelada do que seria, mostra como fazer mais não se 

aprofunda porque não dá tempo.  

No bacharelado é possível fazer várias disciplinas MTEPS – Métodos e técnicas para 

elaboração de Projetos Sociais, e se o professor utilizar essas técnicas de pesquisa 

levando o seu aluno também a ser um pesquisador, ele consegue buscar o interesse 

dele, porque não ficou somente na teoria o aluno gosta do acesso à prática, com isso 

ele vai fixa melhor esse conhecimento. É claro que existem diferenças entre projetos 

pedagógicos e projetos de pesquisa, mas o professor é capaz de fazer adaptações 

para utilizá-los, construir um projeto que verse a pesquisa mais que também tenha um 

aprofundamento metodológico, pedagógico, educacional muito bom. 

ENTREVISTADOR: Nesse cenário de hoje, quais são os principais desafios 

enfrentados por um professor de sociologia? 

ENTREVISTADO: Dentro dessa perspectiva, o maior desafio é o de não conseguir 

levar os seus alunos a essa prática de pesquisa, acho que o ensino médio tem essa 

iniciação a pesquisa, então, o professor muitas vezes quando faz só uma licenciatura 

e não tem uma boa disciplina de pesquisa em si, ele tem dificuldades em levar para 

os seus alunos essa experiência vivencial que os estudantes devem ter em pesquisa. 

A gente só entende e critica o mundo a partir do momento que a gente pesquisa, não 

adianta ficar só na teoria. Quando o meu objeto de pesquisa faz parte do meu estudo, 

de um olhar de estranhamento, a partir do momento que eu olho o mundo com um 

olhar diferenciado e isso só possível através do meu conhecimento teórico, prático, 

das pesquisas que eu posso propor para os alunos na área de sociologia. 

Acredito seja um pouco difícil para o professor de sociologia seguir esse processo, em 

outras áreas de licenciatura eu vejo total dificuldade, então, acho que o professor de 

sociologia ainda é aquele que consegue elaborar um projeto para o ensino médio que 

objetiva trabalhar a ciência e a pesquisa com os alunos, mas não consigo enxergar 

isso nas outras licenciaturas.  

ENTREVISTADOR: De que maneira você trabalha a sociologia em sala de aula? 
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ENTREVISTADO: Isso tem a ver um pouco com a formação professor, porque é óbvio 

que você vai trabalhar mais os temas que estudou e pesquisou na graduação, eu até 

fiz parte do NAVI - Grupo de Antropologia Visual, isso me uma ajuda muito boa pra 

trabalhar com imagens, vídeos, trazer isso para os alunos pra eles observarem as 

culturas, o mundo, nesse sentido a formação é muito importante. 

Eu trabalho mais com os temas antropológicos já que na minha época a formação foi 

com antropologia, é lógico que tenho que trabalhar Marx, Durkheim e Weber, a teoria 

dos três, tenho que trabalhar fatos sociais, porque imprescindível tratar dessa 

questão, a ação social, capitalismo, socialismo, questões que vem e que tem a ver 

com política e com sociedade. Porém, devido a minha formação, trabalho muito mais 

com a questão da cultura, identidade de gênero, orientação sexual, da violência, das 

tribos urbanas, de temas mais práticos.  

A minha articulação entre a teoria e a prática é dada da seguinte forma, geralmente 

eu ministro uma aula teórica apresentando aqueles temas, em seguida eu mostro 

como esses temas podem ser aplicados e parto para a prática com um projeto, onde 

eles irão aplicar toda a teoria dada em sala de aula na prática, no final os alunos tem 

algo a ser apresentado, seja em forma de um vídeo ou uma peça teatral, enfim, existe 

um produto disso tudo. Usando a teoria pra fazer a compreensão desse processo 

prático, e no prático ele atende também a pesquisa, esse passo de como era a 

pesquisa de ciências sociais, claro, é um esboço isso tudo, mas até diário de campo 

antropológico faço com eles, então falo sobre Malinovski, o que é o diário de campo e 

peço para construírem, porque eles utilizam muito as redes sociais e nelas os alunos 

comentam todo o dia a dia deles, então, porque não podem escrever também sobre 

as realidades que eles vivem dentro e fora das escolas, sejam elas políticas, sociais, 

econômicas a parti de um olhar da sociologia e colocar isso em um diário? Isso 

também é uma forma deles estarem exercitando a escrita.  

A minha avaliação com os alunos é continua, geralmente peço redação dos temas, 

exemplificando, se foi abordado o tema violência na redação os alunos podem colocar 

de forma subjetiva, tudo aquilo que foi observado, aplico uma prova objetiva ou 

subjetiva, os materiais de leituras são muito importante só que é necessário ter muito 

cuidado ao utilizar textos acadêmicos, visto que para os alunos de ensino médio da 

escola pública, não estão familiarizados com algumas expressões, então, é preciso 

buscar textos com uma linguagem mais simples e aos poucos ir aprimorando a sua 

compreensão.  

A leitura é muito importante, ela acompanha o processo do professor, não existe 

ensino de sociologia sem leitura, o aluno tem que ler, não necessariamente no papel, 

eles podem ser levados a uma sala de informática, depois sentar e debater aqueles 

temas, mas muito voltado a teoria sociologia aplicado em temas práticos da vivência 

deles, nunca discutir a teoria pela teoria, porque o objetivo não é que eles saiam 
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conhecedores profundos das teorias de Marx, Durkheim e Weber, mas que eles 

saibam aplicar as teorias da sociologia, sejam elas clássicas ou contemporâneas na 

realidade prática deles.  

O objetivo do ensino médio é formação um cidadão crítico, então, ao final do curso 

eles precisam está compreendendo esse mundo e essa realidade em que vivem. 

ENTREVISTA: Escola Estadual da zona leste dois 

O processo de formação (campo de recontextualização 01) 

ENTREVISTADOR: Como foi o seu processo de formação, quais os pontos positivos 

e negativos? 

ENTREVISTADO: Quero parabenizar a sua iniciativa de que nó precisamos realmente 

fazer reflexões e interlocuções sobre esse nosso processo do ensino da Sociologia, 

acho que seria necessário ser feito até em outras áreas. O que irei relatar são as 

minhas experiências na minha formação e na minha prática do ensino da Sociologia, 

mas eu acredito que essa realidade acontece em outras áreas também, então, acho 

que isso serve para uma reflexão. 

Em 1991, eu terminei o curso de Bacharelado e em 1993, entrei no curso de 

licenciatura pela UFRN. Na minha época o curso de licenciatura deixava muito a 

desejar, na parte teórica nem tanto, tínhamos excelentes professores, mas não existia 

uma padronização, havia professores muito bons comprometidos que trabalham com 

seriedade, que buscam uma boa formação do seu corpo discente. Ao mesmo, tempo 

têm professores que estão acomodados talvez com relação a nossa cultura de que 

funcionário público tá garantido e acaba entrando na acomodação, daí passam 

leituras, pesquisas, quando na realidade depois da formação ou quem procura por 

iniciativa própria estudar mais sobre pesquisa a gente descobre que não fazia 

pesquisa e sim coleta de dados, que não deveria ser assim em minha opinião. Então, 

aluno faz essa pesquisa, não tem o retorno do professor, onde ficou bom ou ruim, 

como deveria ser tratado o tema, quais as etapas de uma pesquisa cientifica, e dão 

uma nota.  

Alguns professores faltam com muita frequência na rede pública e na Universidade 

Federal não é diferente, mas ainda temos uma boa formação teórica, apesar de todos 

esses impasses. Agora quanto a formação para o exercício de professor de sala de 

aula, acredito que não deve ter mudado muito porque eu recebo todos os anos vários 

alunos estagiários, que os professores da UFRN já encaminham para cá porque 

sabem que acolho os alunos pra poder fazer esse acompanhamento, e eu vejo que 

não mudou muito, os alunos ainda chegam sem saber fazer um planejamento de aula, 

pensa que o planejamento é só uma parte formal de relacionar conteúdos pra 

trabalhar, chegam sem preparação, quando são incentivados a assumir a aula ficam 
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assustados, não pensaram ainda em uma didática, demonstram não conhecer esse 

universo. Então, acho que Universidade deveria preparar melhor o aluno de 

licenciatura para o que ele vai encontrar em sala de aula, os alunos acabam 

desconhecendo a realidade que irão enfrentar depois, eles chegam com muitos 

sonhos e quando chegam aqui e se deparam com essa realidade é um impacto muito 

grande, que vem fazer o estágio já começam a ter esse choque.  

Alguns alunos não sabem nem mesmo os instrumentos que tem a disposição, a 

própria Universidade poderia passar os ensinamentos de como utilizar tecnologias em 

sala de aula, como motivar uma aluno de escola pública que vão pra aula muitas vezes 

com fome, que faltam muito porque não tem a passagem do ônibus que são 

desmotivados por não ter perspectiva de futuro, essas questões fazem com que 

tralhemos com um alunado desmotivado e isso tem que ser preparado por um 

professor lá na Universidade, pra ele saber se é isso que ele quer enfrentar e vir com 

criatividade para conquistar esse público, porque é difícil e na escola pública o índice 

e evasão é muito alto. 

ENTREVISTADOR: Com base nas suas experiências práticas, na sua opinião o curso 

de Licenciatura não tem preparado adequadamente os professores de Sociologia? 

ENTREVISTADO: No momento eu não estou no contexto da UFRN, na formação em 

sala de aula, mas o que vejo é um choque, que os alunos da universidade quando 

chegam aqui e converso com eles ou quando cobro alguma coisa dos estagiários, 

pela reação deles vejo que na prática eles estão chegando aqui sem uma preparação. 

Uma observação referente a minha época de licenciatura, como mencionei 

anteriormente, tinha essa variação de comportamento de professores, alguns bem 

motivados e outros que aplicavam um trabalho e apareciam apenas de tempo em 

tempo, com isso, não tinha a quem recorrer, um coordenador que acompanhasse 

essas aulas dos professores que discutisse com eles, dessa forma, ficava muito livre 

para os professores aplicar a disciplina do jeito que queriam. Atualmente, percebo isso 

aqui na escola, esses alunos que foram formados dessa forma colocando o resultado 

disso na prática. Alguns colegas que ao elaborar uma prova e a avaliação não condiz 

com a prática da sala de aula dele, com os próprios alunos e a coordenação daqui 

não tem uma pessoa da hierarquia da escola que analise a prova para saber se as 

questões estão bem elaboradas, com um comando de questões claro, com exigências 

de competência e habilidades. Isso se dá às vezes porque o professor não recebeu 

essa preparação, então, são esses ensinamentos que deveriam ser passados 

também na Universidade para esses alunos que serão professor, de como elaborar 

uma prova com prática da lógica, de verbos de  comandos claros, muitas vezes eu 

peço para um estagiário exemplificar ele cita, pra citar ele exemplificar ou explica, 

então, eles mesmos fazem essa confusão, dessa forma é necessário ser muito claro 

com os verbo de comando, isso tem que está no processo de formação. Inclusive nas 
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instituições particulares que existe uma hierarquia mais forte, a direção, as 

orientações educacionais e as coordenações, eles cobram e até mandam voltar se 

avaliação não estiver muito clara, existe alguém pra cobrar do professor a qualidade 

na elaboração, mas muitas vezes o mesmo existindo um coordenador pra cobrar, o 

professor é que não foi bem preparado na Universidade de como fazer isso, que nós 

vimos quando estudamos as diretrizes, PCNs ou as diversas orientações para o 

ensino que existem. Na prática quando utilizo esses termos ligados a essas 

orientações os alunos estagiários muitas vezes não sabem do que estou falando, por 

isso, tenho a sensação de que lá na UFRN não estão formando professores para o 

que eles serão cobrados na prática. 

A escola (campo de recontextualização 02) 

ENTREVISTADOR: Aqui você é um professor concursado e também dá aulas no setor 

privado, até que ponto a sua condição de servidor ou de empregado CLT dentro desse 

contexto de relações hierárquicas influencia na sua maneira de ensinar ou dos 

companheiros que você observa no cotidiano das escolas? 

ENTREVISTADO: Eu acho que acaba acontecendo para aquele que quer melhorar 

profissionalmente essa experiência de trabalhar no público e privado é muito boa, no 

privado existe uma cobrança e você tem formações que a escola particular exige e 

que você pode por em prática aqui na escola pública, claro, levando em consideração 

o público que possui que é diferenciado, mas que também não pode ser subestimado 

por ser aluno do ensino público. Muitas vezes ele não é provocado, no sentido positivo 

da palavra, eles são estereotipados que por serem de escola pública, os julgam 

incapazes, o nível das aulas e de avaliação é baixo por achar que os alunos não irão 

corresponder, colocando aqueles alunos que tem uma condição de progredir acaba 

não progredindo.  

O que eu aprendo lá coloco em prática aqui, isso contribui bastante e essa realidade 

do público também me ensina a como trabalhar no particular, acho que essa atividade 

nas duas áreas ajudam muito, claro, que essa parte da hierarquia que em muitos 

campos da nossa sociedade quiçá toda a hierarquia por um ponto pejorativo, porque 

saímos de um regime de ditadura e as pessoas acham que não deve ter hierarquia, 

porque é opressão e não é, hierarquia é uma forma de organização, de diálogo, 

porque quem está em uma posição hierárquica superior acho tem condições de 

orientar os seus subalternos pra um melhor funcionamento, no nosso caso aqui no 

processo ensino/aprendizagem. 

Acho que a hierarquia é necessária, na instituição pública ela é mais flexível, mais 

fragilizada, não querendo julgar os colegas, mas a gente ver professores que alguns 

chegaram tentando fazer alguns trabalhos e com as dificuldades foram 

desestimulando. Reconheço que muitas vezes é desestimulante trabalhar numa 

escola pública que tem um corpo discente com diversos problemas dessa nossa 
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sociedade, uma má distribuição de renda, uma desigualdade social gritante, e 

sabemos que essas pessoas vêm de famílias com muitos problemas de ordem 

psicosocial, econômica, então, eles acabam se desestimulando, mas a gente não 

pode, temos que continuar fazendo o trabalho do mesmo jeito que dá aula particular 

dá aula no público.  

No ensino público temos uma grande responsabilidade, visto que, o maior número de 

alunos está na escola pública e são essas pessoas que precisam de uma educação, 

a exemplo dos Tigres Asiáticos que conseguiram uma revolução muito grande através 

da educação. Eu sonho ainda, não um sonho utópico, luto para que a gente consiga 

um sonho praticável de ver a escola pública funcionando como na época que fui aluno, 

onde fazíamos um teste de admissão para entrar no ensino médio, nesse tempo as 

melhores escolas eram as públicas. 

Os alunos (campo de recontextualização 02) 

ENTREVISTADOR: Os alunos influenciam na maneira como você trabalha o ensino 

da sociologia? Como? 

ENTREVITADO: Influenciam muito, falando na realidade da Escola, onde existem 

alunos que são muito sofridos na história de vida deles e que o professor passar 

conceitos teóricos ou que precisem de uma leitura maior é muito difícil. Com isso, 

procuro não me desestimular e encarar como um desafio, como eu vou conseguir 

trabalhar com esse aluno? Isso me força a ter leituras diferenciadas, observando no 

convívio com eles como posso atingir esse interesse pelo ensino da Sociologia, 

conquistar o interesse e fazer com que eles leiam um pouco mais, que venham a se 

interessar por conceitos mais teóricos e saiam do senso comum. Isso me ensina a 

inventar, provocar novas maneiras para o ensino da Sociologia. 

No ensino privado a provocação é diferente, temos alunos com uma história de vida 

diferente, se for falar em inteligência todos temos iguais, então, é a história de vida 

que vai dificultar ou facilitar para cada indivíduo. Os alunos da escola privada possuem 

uma vida bem mais tranquila, um capital cultural como diria Pierre Bourdieu, viagens, 

experiências, fazem cursos de línguas fora do colégio, vivências múltiplas, mas que 

muitas vezes não se interessam e até subestimam a escola, com a ideia que pelos 

pais pagarem eles serem possuidores dos funcionários, alguns casos ainda da 

desvalorização do professor em sala de aula, exemplificando, quando o aluno diz que 

não precisam de determinados conhecimentos acreditando que já tem um futuro 

garantido seguindo a carreira política do pai. Dessa forma, isso nos estimula a buscar 

uma nova didática, uma nova postura em sala de aula diferente da escola pública, e 

ao mesmo tempo existe o aluno que você erra no conceito eles estão ali prestando 

atenção, usando um termo informal, são na grande maioria prepotentes, porque 

acham que sabem muito, de fato eles possuem muitas informações, mas possuem a 

maturidade de trabalhar essas informações. O professor se apresenta como mediador 
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de como esses alunos devem analisar esses conhecimentos que possuem, de 

absorver ou rejeitar essas informações que tem fundo ou não cientifico, às vezes 

esses alunos pegam elementos do senso comum que transitam nos veículos de 

comunicação de massa, e como tem uma predominação muito grande eles afirmam 

como realidade.   

ENTREVISTADOR: O que seria um bom aluno de Sociologia? 

ENTREVISTADO: Eu vou recorrer a nossa disciplina mãe, à Filosofia. O bom aluno 

de Sociologia pra mim é aquele que se comporta como uma criança, como diz na 

Filosofia, que enquanto criança nós não nos conformamos com as respostas que não 

ficam claras, a gente pergunta e de tudo quer saber, ainda mais a criança naquela 

fase dos “porquês”, que não se contenta até obter uma resposta convincente e elas 

sempre olham tudo com um ar de estranheza, não veem nada como definitivo. Então, 

eu acho que o bom aluno de Sociologia é aquele que está sempre buscando as 

verdades atrás das aparências, sempre buscando fundamentação racional em todo 

contexto, que sabe que os fenômenos sociais são todos de origem das relações 

sociais, não tem nada de natureza, biológico, isso é, se existe pobreza ela é gerada 

pelas relações sociais e que muitos procuram atribuir até aos fenômenos da natureza. 

Existe um discurso alienante na sociedade que é imposto pela classe dominante, 

sempre existiu e não vai deixar de existir que coloca que o pobre é pobre porque quer, 

não quis estudar, trabalhar, é preguiçoso, tomando como exemplo a realidade 

histórica que desde a origem da escravidão, por isso que muitos e me permita, usar a 

expressão que muitos não gostam a raça negra, tem uma correte que diz que esse 

termo de raça não é correto que foi mais para separar os seres humanos, porque que 

os negros que a raça negra é predominante à maioria nas cavernas, nos centros 

prisionais, então se você for pegar uma visão materialista histórica, mas não é só essa 

que a gente deve valorizar, materialista tal como Karl Marx falava, vai ver que desde 

que aboliram a escravidão que a raça negra ainda tem muitas dificuldades em ocupar 

o seu espaço na sociedade.  

O professor/prática docente (tipos de ensino) 

ENTREVISTADOR: De que maneira você acha que os OCN- Orientações Curriculares 

Nacionais e os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais, a visão política e a 

demanda do mercado, de que maneira eles o influenciam no ensino? 

ENTREVISTADO: Infelizmente, esses documentos não chegam para a maioria dos 

professores que tem uma carga de trabalho muito grande, porque quando eles 

chegam em casa vão corrigir provas e elaborar provas, não é como certo governador 

falou, que o professor tem folga demais, porque o professor está sempre trabalhando 

mesmo estando em casa. Esses documentos não chegam, vai da iniciativa de cada 

um buscar, no geral pouco influenciam esses documentos a prática dos professores. 
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Alguns colegas que trabalham também em escolas particulares acabam tendo que ter 

esse conhecimento porque lá ele é exigido, outros que buscam para melhorar os seus 

horizontes.  

No meu caso ajuda muito, eu estou sempre lendo, tem outros documentos da prática 

de ensino do MEC que você consegue aproveitar muitas informações, quanto às 

formas de ensinar, por exemplo, na escola tradicional o que pode ou não ser posto 

em prática, ou se é para um mente mais liberal, se de preparação para o trabalho, se 

é uma formação histórico critico social. Eu sempre tive a visão de que o professor está 

preparando cidadãos para uma sociedade complexa, que é essa que vivemos, então, 

o ensino deles tem que prepará-lo para essa complexidade da sociedade, em certo 

momento, em minha opinião, ele vai pesquisar algumas características do ensino 

tradicional, algumas práticas do ensino tecnicista visando o mercado, e algumas vezes 

vai ter que usar a parte histórica crítica social. Dependendo do momento de sala de 

aula, se ele tiver o horizonte mais amplo e o conhecimento de todas essas correntes, 

ele poderá escolher qual utilizar e em que momento, mas eu acho que deve ser 

usadas todas, em momentos diferentes na sala na aula. 

 

 

 

ENTREVISTA: Escola Estadual da zona leste três 

O processo de formação (campo de recontextualização 01) 

ENTREVISTADOR: Em relação ao seu processo de formação, identificando na sua 

opinião, possíveis pontos positivos e negativos? 

ENTREVISTADO: Conclui a licenciatura em 2012, em caráter de urgência para 

assumir vaga de concurso, mas da graduação em relação aos conteúdos teóricos 

acredito que de positivo é a carga teórica, carga que unida ao Bacharel, porque a 

gente consegue ter uma dimensão melhor dos conceitos que permeiam na sociedade, 

é imprescindível se ter domínio sobre eles para recontextualizá-los, nesse sentido, a 

excelência dessa parte é que acredito que seja um dos principais pontos positivos.  

Sobre pontos negativos, uma discussão que já é recorrente, diz respeito a pouca 

preocupação da licenciatura em si, em outros trabalhos, em textos que li e conversas 

sobre o tema, existe um entendimento que o professor universitário não está tão 

preocupado em ser professor, que ele se preocupa mais em ser um pesquisador, e 

isso acaba sendo refletido dentro da sala para o graduando, que o impossibilita de ter 

uma vivência do que é de fato à educação, das preocupações que ocorrem aqui. 

Professores que vão ministrar aulas na licenciatura, no qual muitos deles sequer 
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pisaram em uma escola de educação básica, então, como transpor uma realidade se 

eles mesmos não têm esse contato?  Então, acredito que seja esse um dos principais 

pontos negativos do processo de formação. 

ENTREVISTADOR: Em sua opinião a licenciatura o preparou para atuar no ensino 

médio e de que maneira ela contribuiu? 

ENTREVISTADO: Me preparar de fato acredito que não, na verdade é um auto 

preparo, por exemplo, tenho cerca de 05 anos ministrado aulas e ainda sinto que estou 

me adequando. Lógico, que a cada turma você se renova, explicitando o conteúdo de 

formas diferentes, até mesmo pela a Sociologia ser um campo em que não há uma 

discussão entre professores pra amarrar um conteúdo em si, anualmente, estou me 

reeducando, me preparando, me produzindo pra dar aula, porque eu não trouxe essa 

bagagem da universidade em si, isso eu estou construindo no dia a dia na sala de 

aula, com o convívio dos estudantes.  

O PIBID – Programa Institucional de bolsas de Iniciação a Docência, de fato traz uma 

diferenciação, mas ele também passa pela mesma problemática do professor da 

graduação. O professor que ministrou o programa dificilmente teve o contato com a 

educação básica, ele nos dá parâmetros para dinâmicas, até nos leva a vivência em 

sala de aula em si, só que, tal como estágio o o programa produz um tempo limitado 

que não traduz a realidade da sala de aula. O PIBID é encarado como uma 

excepcionalidade, algo positivo e não o mesmo do dia a dia, isso por si só já imprime 

uma olhar diferente que não faz traduzir no cotidiano tal qual é a realidade de fato da 

sala de aula. 

ENTREVISTADOR: Ou seja, existe uma certa artificialidade no cenário, não proposto 

pelo PIBID mas pela própria dinâmica da escola. 

ENTREVISTADO: Exato. 

A escola (campo de recontextualização 02) 

ENTREVISTADOR: Em relação à escola, qual a sua relação no trabalho e os 

principais desafios? 

ENTREVISTADO: Interessante porque já trabalhei em dois tipos de escolas, 

atualmente estou nessa escola que é uma escola polo de Natal, mas também já 

trabalhei em outra realidade a do interior, e isso por si só já diferencia. Há de se levar 

em conta que são problemáticas de vários âmbitos, a do estudante em si, do modelo 

educacional e da estrutura escolar.  

Em relação aos estudantes o grande desafio é sempre atraí-los, mostrar a eles a 

importância do estudar a Sociologia e isso tem que ser feito através da relação dos 

conceitos, dos conteúdos a realidade deles. O grande desafio é seduzi-los, mostrando 
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que a realidade deles existe e é explicitada, é construída através de demandas e 

interesses da sociedade que é eles fazem parte. Explicar que essas demandas e 

interesses também podem ser construídos por eles. 

No modelo educacional não precisa se estender tanto, sabemos como está a situação 

educacional aqui, principalmente a relação da desvalorização de algumas disciplinas 

que não são tecnicistas dentro do modelo tecnicista. 

Por fim, a estrutura escolar que me remete a minha experiência em uma escola no 

interior. Esta escola (Natal), ela é linda, maravilhosa, porque existe uma busca para 

mantê-la num padrão de excelência que vai conservar o nome da escola, enquanto 

quando eu trabalhei em uma escola da zona rural (interior), tanto a preocupação da 

direção quanto dos próprios colegas de profissão em relação a produção de 

conhecimento e o exercício intelectual dos estudantes era mínima. A preocupação era 

principalmente em cumprir a sua carga horária para que o seu dinheiro estivesse 

depositado no final do mês, isso gera a desmotivação dos estudantes que se refletem 

também nos outros professores, engessando a escola como um todo. 

Os índices de rendimentos mostram que muitos dos alunos são aprovados alunos 

aprovados em escolas públicas rurais, são aprovados até mesmo sem o 

consentimento do professor para que se mantenham esses índices altos.  

ENTREVISTADOR: Você acha que uma escola em Natal tem demandas diferentes 

de uma escola no interior do Estado? 

ENTREVITADO: Acho que as demandas são as mesmas só que com outras 

roupagens, devido as suas realidades serem diferentes, mas nos dois pontos a 

Sociologia está preocupada em mostrar ao estudante o quanto ele é agente, tanto no 

rural quanto no urbano. De fato, o corpo docente e a estrutura escolar imprimem tanto 

demandas quanto dificuldades influenciadas de acordo com a localidade. 

ENTREVISTADOR: Como são vistos os temas e conteúdos pelos familiares e pelos 

alunos? 

ENTREVISTADO: Nesse caso existem dois pontos, o primeiro respondendo 

diretamente, já chegou ao meu conhecimento de que alguns estudantes ao levar o 

assunto para casa o pai chegou a debater sobre, não de forma nociva, o que me 

alegrou por ser um reflexo das nossas atividades no cotidiano escolar. Mais 

diretamente, eu tive um problema ao tratar sobre a construção social da realidade 

dentro da sala de aula, falávamos sobre a questão do aborto e isso acabou afetando 

muito uma aluna que era religiosa ela ficou bem tocada com o assunto, isso aconteceu 

há dois anos no início do primeiro ano, mas hoje ela gosta muito da disciplina, após 

algumas discussões ela entendeu o que eu queria dizer, que foi pertinente e 

necessário levantar aquele assunto na sala de aula.  
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Os alunos (campo de recontextualização 02) 

ENTREVISTADOR: Os alunos influenciam na maneira como você trabalha o ensino 

da sociologia? Como? 

ENTREVITADO: Sempre, o vocabulário, vestuário, local social, todas essas coisas. 

Eu sou um professor jovem, tenho 27 anos mas comecei a lecionar aos 23 anos, 

então, ainda me vejo como também sou visto de maneira muito próxima aos 

estudantes, tanto pelos colegas de trabalho quanto por eles mesmos, apesar de 

perceber que essa relação tem se distanciado, também pelo uso das novas 

tecnologias. Ao produzir uma aula, ao buscar uma tematização eu procuro rememorar 

o meu período aqui, hoje dou aula na escola que estudei, então, tento usar a minha 

experiência como um parâmetro para produzir algo para os alunos, mas obviamente 

usando elementos mais da atualidade. 

 A cada turma o conteúdo se desdobra de uma maneira diferente, mesmo sendo feito 

o mesmo planejamento, utilizando os mesmos tópicos, mas a explicação vai variando 

de acordo com a demanda que a sala de aula trás. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, o que é ser um bom aluno de sociologia? 

ENTREVISTADO: Eu acredito que o bom estudante de sociologia é aquele que 

começa a enxergar a realidade social de maneira sociológica, quando ele começa a 

entender os conceitos e o papel dele e isso faz com que ele passe a ser mais ativo 

principalmente em aula. 

 É notório o reflexo da sociologia do estudante na sala de aula, ele passa a criticar, 

passa a refletir sobre a realidade dele de maneira a se questionar e trazer esse 

questionamento ao professor. Um pouco antes dessa entrevista eu recebi algumas 

atividades para corrigir, algo simples com três ou quatro linhas, que eu gostaria de 

exigir um pouco mais deles, mas após fazer uma leitura e perceber que ali está o 

entendimento deles mesmo sendo escrito em poucas linhas, mas já é o raciocínio dos 

estudantes sobre e isso já me felicita.  

O professor/prática docente (tipos de ensino) 

ENTREVISTADOR: Existe alguma relação direta entre o seu trabalho e o seu 

processo de formação na universidade? Qual seria essa relação? 

ENTREVISTADO: De herança eu cito o PIBID, que me mostrou outras dinâmicas e 

formas de alcançar os estudantes, na minha turma de especificamente o professor 

também nos apresentou outras vertentes sociológicas que não foram trabalhadas na 

graduação como outras maneiras de enxergar as teorias, ampliando mais a nossa 

visão. Fora isso, eu não vejo uma influência direta da graduação dentro do meu etos 
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de sala de aula a não ser como não ser, a grande influência que vejo é o que não 

repetir o que eu via e não gostava na graduação. 

ENTREVISTADOR: De que maneira você acha que os OCN- Orientações Curriculares 

Nacionais e os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais, os documentos oficiais 

influenciam no ensino? 

ENTREVISTADO: Eu ter contato com as disciplinas de educação que trabalham com 

o OCN e PCN quando já estava no PIBID, então, quando cheguei nessas disciplinas 

já possuía uma bagagem sobre essas diretrizes que até superava o que foi passado 

na graduação em si. 

No PIBID a gente problematizava muito a pouca unidade e omissicidade que a 

Sociologia tem dentro do próprio PCN, porque ao estudar ao PCN aquela coisa bonita, 

a gente levava para discussão a não prática do PCN, exatamente por falta de espaços 

de discussões dos professores, tanto é que o tem agora é o ENESEB – Encontro 

Nacional sobre o Ensino da Sociologia na Educação Básica, que está apenas na 

segunda edição, ainda estamos engatinhando nesse sentido de discutir as didáticas 

propostas pelos documentos oficiais. Ainda sobre o PIBID, ao passo que a gente 

discutia a OCN e PCN, também estávamos muito inseridos nas discussões de Tomazi, 

que é um dos principais nomes, pausados nas teorias dele de tema, conceito e teoria. 

ENTREVISTADOR: Ainda me referindo as OCNs e PCNs, você acha que na nossa 

prática cotidiana como professores de Sociologia nós deixamos esses documentos de 

lado? 

ENTREVISTADO: Acredito que deixamos sim, embora eu utilize esses elementos que 

falei anteriormente do Tomazi, mas ademais disso particularmente não me prendo 

muito ao PCN, até porque cada escola vai demandar uma realidade e nem tudo é 

aplicável em todos os espaços, no espaço que estou atualmente o mais interessante 

de se aplicar é a tematização. 

ENTREVISTADOR: Como a concepção política do professor pode influenciar no 

ensino de Sociologia nas escolas? 

ENTREVISTADO: O professor acaba por influenciar a sua turma positiva ou 

negativamente, sabemos que a ciência não é neutra, mas acredito que não é 

interessante ao professor indicar ideologias já existentes e sim que ele mostre as 

várias vertentes sem necessariamente indicar uma. Obvio que é quase impossível ele 

esconder suas preferências, mas que ele tenha a hombridade de deixar claro que se 

trata de um posicionamento pessoal, de acordo com as suas experiências e seus 

entendimentos sobre a realidade, daí o estudante se cativa ou não, mas não pode o 

professor correr o risco de ser determinista.  
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ENTREVISTADOR: O que o professor pode fazer para saber se os alunos estão ou 

não compreendendo os conteúdos? 

ENTREVISTADO: Bom, acho que a melhor maneira de ter esse entendimento é 

observar a participação dele nos debates propostos em sala de aula, a avaliação 

contempla em certa medida, principalmente aos estudantes que se dedicam 

estudando, apesar de que existe a questão da cola que acaba não permitindo uma 

avaliação concreta. Por outro lado, mesmo aquele estudante que cola por vezes ele 

consegue ter um bom desempenho em sala que não é refletido no papel por vários 

motivos, dá branco, ou foi conceitualizou de outra forma que não conseguiu passar 

para o papel. Por isso, acho que a melhor forma de avaliação é a proposição do debate 

para dentro desse debate o professor consiga perceber o grau de entendimento e 

criticidade que o estudante está desenvolvendo. 

ENTREVISTADOR: Podemos tentar avaliar os estudantes através do debate em sala, 

mas com a quantidade de hora/aula e a quantidade de estudante, fica muito difícil.  

ENTREVISTADO: Na minha opinião, para que uma aula seja efetiva ela necessita de 

três aulas, três momentos. Quando a gente fala hora/aula lembramos que são 50 

minutos de 01 aula, mas uma aula de Sociologia para mim ela é dada após 150 

minutos que são três horários, três semanas, tanto é que se ocorrer uma greve ou um 

feriado agrava ainda mais o andamento. 

ENTREVISTA: Escola privada da zona leste um 

O processo de formação (campo de recontextualização 01) 

ENTREVISTADOR: Como foi o seu processo de formação? 

ENTREVISTADO: Iniciei a licenciatura em Ciências Sociais em 2010 e conclui em 

2014, e dentro do processo de formação de forma especifica eu atendo a realidade 

da maioria dos alunos de Licenciatura que trabalhavam durante o dia e estudava a 

noite. Dentro do processo de formação conseguimos fazer o uso das teorias no 

cotidiano das disciplinas para posteriormente tentar aplica-las no ambiente escolar. 

Durante todo esse processo se for fazer um levantamento dos pontos positivos e 

negativos de forma objetiva, os pontos positivos classificaria principalmente o tempo, 

porque consegui conciliar meu trabalho com o estudo, e o negativo foi que durante 

boa parte da minha graduação, devido à condição de trabalho não poder ter um tempo 

maior de dedicação, de pesquisa e de participação do PIBID, um projeto muito 

importante que muitos colegas participaram de iniciação a docência na Sociologia, 

acredito que isso teria contribuído muito para meu processo de formação docente. 

ENTREVISTADOR: De que maneira as experiências possibilitadas pelo curso de 

Licenciatura te prepararam para atuar como professor de Sociologia? 



267 
 

 
 

ENTREVISTADO: Essa é uma questão bastante acentuada, vários colegas que 

graduaram comigo as Ciências Sociais e hoje são professores de Sociologia sempre 

temos um comentário comum, os estágios foram importantes para o processo de 

aprendizagem, em algumas disciplinas conseguimos de fato aplicar alguma coisa, 

porém, boa parte do curso é tratada tal qual o bacharelado, as disciplinas sempre 

direcionadas para questão do bacharelado, somente no quarto período que pagando 

Didática e assim vai entrando para Licenciatura.  

A preparação se deu basicamente nos estágios que contemplou parcialmente a nossa 

perspectiva sobre a prática docente, ficando um pouco vago, deveria ter tido um trato 

melhor, principalmente na disciplina de Didática e outras disciplinas que pudessem 

contemplar. Se fossemos listar, poderíamos argumentar que as disciplinas de 

Sociologia da Educação e Pluralidade Cultural e Educação foram as disciplinas que 

procuraram aproximar a prática docente com as necessidades dos licenciandos. 

A escola (campo de recontextualização 02) 

ENTREVISTADOR: Em relação à escola, qual a sua relação no trabalho com a 

escola? 

ENTREVISTADO: Hoje eu trabalho em duas instituições privadas (...) em uma delas 

a relação e a condição do trabalho é ótima, já que esse ano estão sendo trabalhadas 

duas aulas de Sociologia por série o que dá uma continuidade e uma sensação de 

trabalhar não só com mais segurança mas também de propor os interesses principais 

da Sociologia que é procurar estranhar e problematizar a realidade para os 

estudantes, trabalhar determinados temas de forma cientifica. Em outra escola temos 

uma situação oposta, são 45 minutos de aula, uma relação de hierarquia pesada, que 

devemos seguir a imposição ao livro didático, que é um livro do sistema Ari de Sá e 

isso tem certa implicação que é fazer com que a Sociologia se torne uma disciplina 

apenas direcionada para o ENEN, direcionar todo o conteúdo para soluções de 

questões. 

ENTREVISTADOR: De que forma essa relação de trabalho não concursada influência 

o cotidiano das suas aulas, as suas relações e autonomia no processo ou no espaço 

escolar? 

ENTREVISTADO: É um ponto importante, na Instituição que tenho duas aulas eu 

tenho autonomia de fato de trabalhar no processo, a hierarquia existe, mas não existe 

influência nos conteúdos trabalhados. Já na outra instituição que é uma aula por 

semana, de fato há essas implicações, uma das principais é a cobrança do que se 

deve ser trabalho no ENEM e principalmente a questão dos estudantes enfatizarem 

determinadas situações em que o professor perde autonomia do processo. 

Exemplificando, Na escola privada existe uma base de redação na qual os professores 

contribuem dentro da sua disciplina para argumentação dos alunos na prática da 
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redação, são redações semanais, com diversos temas e os estudantes tem um bom 

desenvolvimento.  

Um dia, um grupo com quatro alunos foram a diretoria informar que eu estava 

deixando de dar aulas para trabalhar temas de redação, eu fui advertido, sinalizado, 

uma vez que isso não acontecia de fato, pelo contrário o que eu mostrando que um 

dos fatores que contribuem para o abstrato e do artesanato intelectual dentro da 

redação do ENEM é a argumentação que o conhecimento sociológico filosófico 

oferece. Isso demonstra que lá as relações de hierarquia são bem determinadas e 

consequentemente a cobrança tira sua autonomia dentro do processo. 

ENTREVISTADOR: Você acha que as pessoas que trabalham na escola demonstram 

conhecer o papel da Sociologia?  

ENTREVISTADO: Não, na instituição privada os indivíduos aparentemente não 

demonstram, pelo contrário, segundo eles a Sociologia é uma disciplina que é apenas 

uma leitura atualizada da realidade, é até preconceituoso porque não são 

especialistas que falam sobre essa ciência, por exemplo, um dos coordenadores diz 

que se ele fosse algum intelectual dentro do MEC seria retirar a Sociologia e Filosofia 

porque não contempla as discussões importantes. 

Os alunos (campo de recontextualização 02) 

ENTREVISTADOR: Os alunos influenciam na maneira como você trabalha o ensino 

da sociologia? Como? 

ENTREVITADO: Muito legal, eu vou fazer sempre um parâmetro de comparação entre 

as duas instituições privadas porque ambas têm preocupações diferentes pra chegar 

ao mesmo objetivo que é aprovar os estudantes no exame nacional.  

A escola procura da certa autonomia aos alunos, temos um projeto que é A Sociologia 

pensando cinema, quinzenalmente nós fazemos uma reunião e um debate com 

exibição de filmes, convidado professores de outras áreas, isso trás uma relação de 

organização e reconhecimento por parte dos estudantes. Já em outra escola privada, 

os estudantes gostam das aulas, interagem, participam, descobrindo que tenho duas 

aulas em uma dessas escolas, fizeram uma abaixo assinado pra ter duas lá, mas o 

grande problema é que eles ainda bebem alguns discurso que não são do âmbito 

cientifico, por exemplo, hoje esse discurso da escola sem partido, eles confundem 

entre estranhar e desnaturalizar a realidade que o professor de Sociologia tenta trazer 

essas provocações com o posicionamento ideológico político do professor, e isso 

mesmo levando em consideração a quantidade de matérias que eles tem acesso e a 

gente seguindo as recomendações do material, isso pesa e as vezes gera até uma 

situação de constrangimento por parte do professor, por parte da hierarquia da escola 

e por parte do aluno. 
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ENTREVISTADOR: Esse aluno da escola privada, ele é um aluno diferente da escola 

pública que pode influenciar na permanecia ou não do professor na escola, existe 

alguma situação parecida que você observa na escola não necessariamente em 

relação ao seu trabalho, mas com relação ao trabalho dos outros professores? 

ENTREVISTADO: Certamente, aconteceu uma situação bem chata, um professor 

trabalhava em uma das instituições há aproximadamente seis anos, e durante um 

processo político um estudante perguntou em sala se tinha sido golpe ou 

impeachment na votação do Congresso em abril da presidenta Dilma, ele falou em 

sala contextualizou historicamente e disse que tinha sido um golpe, com isso, um dos 

estudantes elaborou um abaixo assinado pra tirar o professor, colheram 

aproximadamente 17 nomes, um número irrisório em um espaço de 350 estudantes, 

mas ao retornar do recesso escolar o professor já não fazia mais parte do quadro da 

instituição. Isso trouxe um serie de implicações porque infelizmente mostra que os 

estudantes são vistos de fato no setor privado como um cliente, como pessoas que 

possuem algumas ressalvas e se o serviço não está sendo bem oferecido de acordo 

com o estudante, ele vai ter a condição de fazer alguns apontamentos e esses 

apontamentos podem implicar inclusive na substituição daqueles indivíduos que 

produzem os conhecimentos necessários para eles. 

ENTREVISTADOR: O que seria um bom aluno de Sociologia? 

ENTREVISTADO: Um bom aluno de Sociologia é aquele estudante que procura de 

fato levar o conhecimento que ele adquire para o seu cotidiano e que independente 

da sua visão de mundo, da sua inquietação política ou ideológica ele tenha condições 

de conseguir perceber que existe de fato um processo histórico que condiciona as 

pessoas a estarem ali. Um bom estudante de Sociologia se preocupa sempre com o 

outro, vou dá um exemplo simples, estamos trabalhando agora em sala a questão da 

pluralidade religiosa do estado laico e muitas pessoas acham que estamos 

trabalhando de acordo com os nossos pressupostos pessoais, mas muitos estudantes 

ainda resistem a esse processo. Aquele bom estudante entende que se tratarmos do 

fenômeno religioso, que é um fenômeno que todas as sociedades produzem, por 

exemplo, e isso tem implicações históricas de alteridade, de reconhecimento das 

diferenças. Se ele conseguir praticar o que a gente propõe que é de estranhar e 

desnaturalizar a realidade do qual ele faz parte a gente pode dizer ele é um bom 

estudante de sociologia, ele procurou entender bem as principais inquietações dos 

professores em sala. 

O professor/prática docente (tipos de ensino) 

ENTREVISTADOR: Existe alguma relação direta entre o seu trabalho e o seu 

processo de formação na universidade? Qual seria essa relação? 



270 
 

 
 

ENTREVISTADO: A gente tem uma questão bem central no processo, dentro desse 

conceito os discentes têm uma visão teórica pela teórica, não que a formação teórica 

não seja importante, mas priorizar a formação teórica em detrimento de situações 

onde podemos aplicar a teoria principalmente na sala de aula vai ter algumas 

repercussões. Nesse caso, a gente percebe uma diferença nítida, por exemplo, muitos 

autores, muitas teorias servem para embasamentos teóricos, epistemológico da 

formação do professor, mas, porém, o professor não utiliza isso em sala porque a 

gente percebe que a relação teoria pratica não é tão condizente como a gente espera, 

eu brinco muito com os colegas lembrando o primeiro dia que fui dar aula me preparei, 

me organizei e quando chegou o momento, se for fazer uma pontuação, 

aproximadamente 1% ou 2% de toda teoria que usei em sala. Isso mostra que é 

necessário que a licenciatura se aproxime de fato, com as condições necessárias para 

formar o professor de sociologia no ensino médio, nesse caso, a gente percebe que 

dentro dessa herança acadêmica, diversos estudantes sentem dificuldades.  

A principal dificuldade é de não praticarem a sociologia no espaço do ensino médio, e 

essa falta de prática tem implicações estruturais que gera, por exemplo, a frustração 

em não ser um bom professor de sociologia, ou ser um professor que seja entendido 

em sala, porque essa herança acadêmica uma vez que não é praticada dentro do 

processo da formação ainda leva alguns resquícios. 

No meu caso especificamente o que levou a diminuir foi o contato com uma base de 

pesquisa que discutia educação popular, a gente procurou dentro das várias situações 

ver como o conhecimento que estava sendo trabalhado poderia ser acessível e fácil 

de ser compreendido, mas muitos outros colegas sentem essas dificuldades. 

ENTREVISTADOR: De que maneira você acha que os OCN- Orientações Curriculares 

Nacionais e os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais, a visão política e a 

demanda do mercado, de que maneira eles o influenciam no ensino? 

ENTREVISTADO: Nesse caso, os documentos oficiais nos trás subsídios para termos 

um norte, isso porque Sociologia e Filosofia são disciplinas que não seguem uma 

linearidade como as outras, nós temos uma certa flexibilidade. Os documentos 

oferecem de alguma forma um direcionamento mínimo que ajuda já a visão política 

do professor é uma faca de dois gumes, por exemplo, quando comecei a ministrar 

aula eu tinha uma visão importante sobre o processo político em si, tenho uma mesma 

visão, só que eu não percebia que tinha que trabalhar para aquela situação problema. 

Com a prática a gente vai percebendo que é necessário deixar essa posição política 

no sentido do posicionamento ideológico, mas mostrar que a Sociologia tem uma 

relação direta com questões políticas importantíssimas dentro de determinados 

contextos históricos e também que isso influência diretamente na própria condição de 

vida do estudante.  
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Em relação à demanda de mercado é outro grande problema, existe um dilema de 

transformar o indivíduo para ser um cidadão critico como pede os cadernos, para ser 

um indivíduo que tenha autonomia para pensar ou vamos formar um indivíduo para 

apenas a relação do ENEM? Vamos escolarizá-lo ou trazer uma educação diferente 

para ele?  

A Sociologia oferece condições para pensar outro modelo de vida, dentro de um 

contexto de educação relacionado com a política, com isso, sempre surge o dilema 

porque as grandes implicações do setor privado é a demanda do mercado, e o 

mercado hoje respira o marketing, todo o processo de empresariamento da educação 

respira de forma bem direta e concreta a situação de que os estudantes precisam 

entrar no ENEM. Você deve fazer o mapeamento dos assuntos que mais caem e 

dentro desse processo correr atrás, assim a demanda do mercado pesa muito nesse 

processo. 

ENTREVISTADOR: Uma pergunta dentro desse momento, você como professor tem 

tido essa experiência real e não somente dos estágios, acredita que as OCNs e PCNs 

são documentos que conseguem chegar ao cotidiano do ensino? 

ENTREVISTADO: É importante essa pergunta porque eu costumo comparar os 

documentos, os OCNs e PCNs como um livro didático, se a gente seguir eles na 

linearidade vai ter um processo que irão deixar lacunas, os documentos inicialmente 

são utilizados e depois em alguns momentos, mas eles sempre deixam lacunas.  O 

que faz o direcionamento me referindo dentro do setor privado são as demandas do 

mercado, nós recebemos um mapeamento dos assuntos que possuem mais 

incidências na prova de humanas e dentro desse âmbito a gente vai fazendo os 

devidos apontamentos. Os OCNs e PCNs eles não dão conta dessa demanda e fica, 

coisas que não se aplicam de forma concreta na realidade do cotidiano do professor. 

Eu percebo que muitos colegas assim como eu passaram a utilizar os PCNs e OCNs 

apenas no começo da prática docente a posteriori não tiveram o mesmo engajamento, 

perceberam que a situação problema, a realidade, as condições concretas de trabalho 

não permitiam essa aplicação direta. 

ENTREVISTADOR: O que você faz enquanto professor para saber se os alunos estão 

ou não compreendendo os conteúdos e conhecimentos da Sociologia? 

ENTREVISTADO: É muito complicado isso, porque no setor privado existe uma 

demanda muito acentuada, geralmente nos sentimos muito inseguros para trabalhar 

todos os dias porque infelizmente o processo, o mercado ele tem uma certa exigência 

e a gente se cobra muito e as condições de trabalho não são tão adequadas. Nesse 

caso, procuro sempre o estudo e pergunto o que ele está achando do processo, muitos 

estudantes até brincam que eu pergunto muito como está a aula e uma das estratégias 

que uso, as vezes, é dentro das questões de âmbito subjetivo, observando se eles 
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estão aplicando os conceitos e teorias que foram propostos na tática de ensino em 

questão.   

No setor privado a maior resposta é dada pelos os próprios estudantes. Nas duas 

instituições que ensino todos os meses, não é algo trimestral ou semestral, todos os 

meses o rendimento dos professores é avaliado através de questionário respondido 

pelos alunos. Uma delas possui um aplicativo, se o professor não cumprir com suas 

funções como notas, chamadas, conteúdos, ele vai ser cobrado e geralmente é 

demitido. Dessa forma a gente pergunta em sala e aguarda a avaliação institucional 

para fazer esse filtro.  

Esse aplicativo foi desenvolvido pela escola para uso dos alunos, através dele os 

estudantes tem uma visão geral como os conteúdos vistos, acompanhar as faltas, 

como também sugestões de livros entre outras opções, e todos os meses eles 

recebem um link para avaliação institucional na qual são respondidas questões a 

respeito de cada professor, se utilizam recursos didáticos, se trabalham dentro do eixo 

do Enem, qual o comprometimento dele com o conteúdo, se é claro nas explicações 

e isso dá um feedback pra gente, é complicado porque o uso da tecnologia pra 

precarizar ainda mais a condição de trabalho, mas passa pelo processo deles 

avaliarem também. 

 


