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RESUMO 

 

 A Sociologia chega ao Brasil em meados de 1924 e 1925, tendo a sua 

primeira cátedra (cadeira professoral), nas Escolas Normais como disciplina auxiliar 

da Pedagogia. É institucionalizada em 1930 no meio acadêmico brasileiro com a 

criação da escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo em 1933. Desde 

então, a disciplina de Sociologia vem enfrentando várias dificuldades para fazer 

parte da estrutura curricular do Ensino Médio. Com as mudanças e reformas 

ocorridas no cenário político brasileiro ao longo da história, à disciplina de Sociologia 

no espaço educacional, ora é obrigatória, ora é optativa, o que acaba influenciando o 

ensino nas escolas de ensino básico em nosso país. Diante desse contexto, 

recorremos à representação social de professores que lecionam a disciplina de 

Sociologia para analisar o ensino desta disciplina nas escolas de Ensino Médio, 

públicas e privadas, do município de Natal/RN. Como instrumento de pesquisa, 

aplicou-se um questionário de forma quali-quantitativa com perguntas estruturadas e 

questões abertas. Na análise das entrevistas, utilizou-se a técnica do Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC), proposto por Lefevre & Lefevre (2010), por meio do 

programa QualiQuantsoft. Os resultados obtidos demonstram as realidades 

enfrentadas pelos professores de Sociologia, tanto nas escolas públicas quanto nas 

escolas privadas do Ensino Médio, ao nos deparamos com situações que vem 

ocorrendo ao longo da história das Ciências Sociais e que permanecem as mesmas, 

como por exemplo, professores de outras disciplinas ministrando aulas de Sociologia 

de forma superficial, a luta pela valorização e permanência da disciplina na grade 

curricular do Ensino Médio e o retrocesso que a Sociologia mais uma vez vem 

passando no cenário político educacional, relegando-a a uma disciplina optativa 

conforme medida provisória 746/2016. Por fim, constatou-se que a luta da Sociologia 

para manter-se na matriz curricular do Ensino Médio consolida-se por meio de seus 

professores licenciados que buscam reconhecimento ao promover a qualidade do 

ensino da disciplina.  

 

Palavras-chaves: Sociologia no Ensino Médio. Estrutura Curricular. Discurso do 

Sujeito Coletivo.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

Sociology arrived in Brazil in the middle of 1924 and 1925, having its first chair 

(professorial chair), in the Normal Schools as an auxiliary discipline of Pedagogy. It 

was institutionalized in 1930 in the Brazilian academic environment with the creation 

of the Free School of Sociology and Politics of São Paulo in 1933. Since then, the 

discipline of Sociology has faced several difficulties to be part of the curricular 

structure of High School. With the changes and reforms that have taken place in the 

Brazilian political scene throughout history, the discipline of Sociology in the 

educational space is now compulsory, sometimes it is optional, which ends up 

influencing teaching in elementary schools in our country. In this context, we have 

recourse to the social representation of teachers who teach the discipline of 

Sociology to analyze the teaching of this subject in public and private secondary 

schools in the city of Natal / RN. As a research instrument, a questionnaire was 

applied qualitatively and quantitatively with structured questions and open questions. 

In the analysis of the interviews, the Collective Subject Discourse (DSC) technique, 

proposed by Lefevre & Lefevre (2010), was used through the QualiQuantsoft 

program. The results obtained demonstrate the realities faced by sociology 

professors, both in public schools and private high schools, when we come across 

situations that have been occurring throughout the history of social sciences and that 

remain the same, such as teachers of other disciplines teaching classes in Sociology 

in a superficial way, the struggle for the valorization and permanence of the discipline 

in the curriculum of High School and the retrogression that Sociology is once again 

passing in the educational political scenario, relegating it to an optional discipline as 

measured provisional Regulation 746/2016. Finally, it was verified that the struggle of 

Sociology to maintain itself in the curricular matrix of the Secondary School is 

consolidated through its professors licensed that seek recognition when promoting 

the teaching-learning quality of the discipline. 

 

Key-word: Sociology in High School. Curricular structure. Discourse of the Collective 

Subject. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Terminei o bacharelado em Ciências Sociais no ano de 2013, no ano 

seguinte, 2014, reingressei para a licenciatura no mesmo curso, foi assim que 

comecei a ter os primeiros contatos com a área da educação, posto que já 

havia cursado as teorias especificas introdutórias do curso. O interesse por 

desenvolver um projeto de mestrado surgiu, quando comecei a cursar a 

disciplina de Estágio Supervisionado de Formação de Professores I. 

Inicialmente, é uma das atividades da disciplina que consiste no 

reconhecimento estrutural da escola e do primeiro contato com o professor de 

Sociologia para firmar o apoio tutorial durante todo o período de estágio.  

 Esse contato, dentro do espaço social escolar, fez brotar em mim a 

curiosidade de entender como se rege toda aquela estrutura interpessoal de 

troca de conhecimentos e mais precisamente me permitiu perceber a 

necessidade de analisar a percepção dos professores de Sociologia frente ao 

ensino desta disciplina nas Escolas de Ensino Médio em Natal/RN. Bem, esse 

foi meu tema o qual submeti no processo de seleção do PPGCS obtendo o 

êxito da aprovação. As inquietações começaram a partir da pré-qualificação, 

pois o que mais me chamava atenção era os 50 minutos destinados ao 

professor de Sociologia para ministrar suas aulas, ou seja, repassar para os 

alunos todo o conteúdo preparado no plano de ensino anual.  

Mas, essa questão foi discutida na pré-qualificação entre colegas da 

turma, aluno leitor e demais professores ali presentes naquela tarde de quarta-

feira. Essas discussões me fizeram perceber que como pesquisadora poderia 

explorar ainda mais os meus objetivos na pesquisa com o ensino da Sociologia 

nas escolas de Ensino Médio, e assim fui para a qualificação, aprovada 

também nessa fase, busquei dar continuidade aos desafios da escrita de uma 

dissertação.   

 Tomei como ponto de partida a leitura da obra do autor Maurice Tardif 

que é professor-titular da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade 

de Montreal. É autor de uma trintena de obras dedicadas ao ensino, á história 

social da profissão docente e à formação dos professores. Outros autores que 

também me ajudaram nessa construção de pensamento foram: Handfas 

Maçaira (2012), Campos (2013), Carvalho (2004), juntamente com artigos e 
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dissertações escritos por outros colegas da área de Sociologia que já haviam 

trabalhado com temas semelhantes e que poderiam me ajudar na construção 

da minha dissertação. 

Retomando o meu caminho nessa estrada muitas vezes solitária, mas 

que a cada abordagem de um colega professor me fazia retomar o entusiasmo 

por desenvolver uma pesquisa que pudesse os representar nas suas 

caminhadas profissionais frente ao ensino da Sociologia. Após o primeiro 

contato com o livro de Maurice Tardif, denominado: Saberes Docentes e 

Formação Profissional. A partir da leitura desse livro organizei melhor o tema 

da minha pesquisa dissertativa, que passou a ser: O ensino da Sociologia na 

perspectiva dos professores de Sociologia do Ensino Médio em Natal/RN. A 

partir desse tema fiz as pesquisas teóricas e formulei o questionário a ser 

aplicado com os professores licenciados em Sociologia. O questionário foi 

organizado com perguntas objetivas e dissertativas com uma sondagem 

qualitativa que nos levou a analisar as respostas dos docentes entrevistados. 

Entretanto, para a organização do questionário e da pesquisa em si precisaria 

saber qual a problemática a ser discutida neste trabalho.  

Logo, elaborei três problemáticas e resolvemos trabalhar com esta: as 

teorias apreendidas e as práticas de estágios realizados ao longo da formação 

acadêmica contribuem para o desempenho do professor de Sociologia em sala 

de aula nas escolas do Ensino Médio? Portanto, para responder a esse 

questionamento, tivemos como objetivo geral analisar o ensino da Sociologia 

nas escolas estaduais e particulares de Ensino Médio em Natal/RN. Logo, os 

objetivos específicos foram organizados da seguinte forma: Identificar a 

percepção do professor de Sociologia acerca da sua formação profissional; 

Compreender como os docentes de Sociologia desenvolvem o conteúdo 

bimestral elaborado no plano de ensino; Analisar os métodos de ensino 

utilizados pelo docente na disciplina de Sociologia; Apreender a participação 

dos alunos nas atividades desenvolvidas pelo professor de Sociologia em sala 

de aula.  

Inicialmente elaboramos 6 perguntas dissertativas, mas que para fins 

deste estudo escolhemos para analisar o trabalho docente apenas três delas. 

Logo, a estrutura textual desta pesquisa de dissertação, que procurou fazer um 

aparato investigativo de análise, apresenta a seguinte estruturação: no 
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capítulo 1, trouxemos todo o contexto histórico pelo qual passou a Sociologia 

desde a sua origem na França até o palco educacional brasileiro, destacando 

suas entradas e saídas da grade curricular das escolas de Ensino Médio, 

considerando também os aspectos relacionados à aprovação da disciplina nos 

principais estados do Brasil. A formação do professor e suas nuances são 

discutidas no capítulo 2, onde buscamos conhecer a origem dos cursos de 

licenciatura e como foi desenvolvido no Brasil, na sequência vem a lei de 

Diretrizes e Bases da Educação LDB 9.394/96, o que dizem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação do professor do Ensino Médio, as 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNs), a Sociologia 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais, as Orientações Educacionais 

Complementares Nacionais (PCN+) na formação do professor para o Ensino 

Médio, o recorte do Projeto Político Pedagógico de uma escola pública de 

Ensino Fundamental e Médio, salientando os direitos e deveres dos 

professores dentro do espaço escolar, com isso mostraremos o plano de 

ensino elaborado por uma professora de Sociologia do Ensino Médio 

participante desta pesquisa. 

No terceiro e último capítulo, traremos todos os passos das análises 

dos dados pesquisados, como por exemplo, a metodologia utilizada, isto é, o 

uso do programa Qualiquantsoft e o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 

mostraremos também a caracterização dos atores entrevistados. Na sequência 

apresentaremos discussão dos resultados obtidos com o DSC. Já nas 

considerações finais, serão apresentadas as conclusões da nossa reflexão 

frente ao ensino da Sociologia na perspectiva dos professores de Sociologia 

atuantes nas escolas de Ensino Médio de Natal/RN.   
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2 PROCESSO HISTÓRICO  

 

2.1 A ORIGEM DA SOCIOLOGIA 

 

A Sociologia é uma ciência originada no século XIX, na França, e teve 

suas raízes oriundas do pensamento filosófico. Segundo Sell (2009), como 

toda forma de conhecimento reflete as preocupações e necessidades dos 

homens de seu tempo. O saber sociológico nasce ligado a fatores históricos e 

sociais. Nesse contexto, em 1839, a Sociologia tem como seu fundador 

Augusto Comte. Para esse pensador ela é entendida de forma ampla como as 

outras ciências humanas, tais como, filosofia, história, psicologia, política, 

economia, etc. Assim como essas ciências têm suas leis e métodos de 

compreensão, a sociologia teria como função estabelecer um sistema de leis 

que explicassem o comportamento humano na sociedade. Apesar de Comte ter 

dado início a essa ciência, será com Émile Durkheim que a Sociologia passa a 

ter um método de análise para entender a sociedade. Esse método foi 

trabalhado por Durkheim em seu livro, As Regras do Método Sociológico, o 

qual detalha como o Sociólogo deve analisar a sociedade do seu tempo, ou 

seja, do tempo em que está inserido, ou melhor, do contexto ao qual está 

inserido.   

Logo, o método funcionalista de Durkheim consiste em analisar a 

sociedade através da própria sociedade, isto é, identificar qual a necessidade 

para que um fenômeno ou fato social venha a acontecer e como ele contribui 

para a harmonização do social. Para tanto, o que é o fato social: 

 

Fato social é toda maneira de fazer fixada ou não, suscetível 
de exercer sobre o individuo uma coerção exterior; ou então, 
que gera no âmbito de uma dada sociedade tendo, ao mesmo 
tempo, uma existência própria, independente das suas 
manifestações individuais (DURKHEIM, 2001, p. 40). 

 

Conforme Sell (2009), além de ser um dos principais fundadores do 

pensamento sociológico, Durkheim também é responsável pela introdução 

desta ciência no ensino universitário. É com ele que a Sociologia adentra no 

mundo acadêmico e se firma definitivamente como ciência no cenário francês. 
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2.2 A SOCIOLOGIA NO CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

 Já no Brasil, de acordo com estudo realizado por Lidke Filho, (2005) a 

primeira cátedra de Sociologia (cadeira professoral), no Brasil, foi em meados 

entre 1924 e 1925 nas chamadas escolas Normais, como disciplina auxiliar da 

pedagogia, período da democratização do movimento reformista pedagógico. 

Mas foi em 1930 que a Sociologia se institucionalizou no meio acadêmico com 

a criação da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo (1933) e 

também com a criação da seção de Sociologia e Ciência Política da Faculdade 

de Filosofia da Universidade de São Paulo 1934. 

Mas, para que fosse firmada como disciplina obrigatória na grade 

curricular do Ensino Médio a disciplina de Sociologia passou ao longo da 

história política no Brasil por dificuldades de aceitação frente às reformas 

políticas da época. Segundo estudos realizados por Santos (2011), Florêncio 

(2007) e Mascarenhas (2012), a Sociologia passou por períodos de inclusão e 

exclusão no cenário reformista político brasileiro. Em 1891, ingressa no sistema 

de ensino com a Reforma educacional de Benjamin Constant aparecendo sob 

o título de Sociologia e Moral, durou apenas um ano como disciplina 

obrigatória. Reaparece duas décadas depois em 1925 com a Reforma Rocha 

Vaz que passou a exigir seus conteúdos nas provas para ingressar nas 

faculdades. 

Com essa exigência a Sociologia esteve presente na grade de 

disciplinas de nível secundário, de 1926 a 1929 do colégio Pedro II, no Rio de 

Janeiro, tido como modelo entre as instituições públicas e privadas no Brasil. 

Foi nessa década também que a Sociologia integrou por um certo tempo o 

currículo de formação dos educadores primários e secundários dos estados do 

Rio de Janeiro e Pernambuco. No governo de Getúlio Vargas, em 1931, a 

Reforma de Francisco Campos em abril de 1932, estabelece a permanência 

curricular da Sociologia como disciplina no Ensino Médio até meados de 1942. 

No decorrer dos anos, mais precisamente nas décadas de 1950 e parte 

da década de 1960, a Sociologia manteve-se presente nos cursos superiores 

de Ciências Sociais e de outros cursos devido à expansão das Faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras.  Em 1954, realizou-se o 1° Congresso Brasileiro de 

Sociologia, sendo organizado pela Sociedade Brasileira de Sociologia, que no 
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decorrer dos anos realizou já em 2017, o seu 18° congresso na UnB, em 

Brasília.  

Já no Ensino Médio, a Sociologia passa por um período de disciplina 

opcional na grade curricular e é excluída dos cursos secundários no então 

regime político ditatorial que foi de 1964 a 1984, passando a ser reduzida e 

controlada rigidamente apenas ao meio universitário da época. O então regime 

militar e seus generais no ano de 1964 retiraram todas as participações da 

disciplina de Sociologia das escolas do Ensino Médio no Brasil. Diversos 

professores secundários e universitários foram presos, cassados ou 

aposentados compulsoriamente em 1969, com a edição do ato institucional N° 

5.  

Nesse período o curso de Ciências Sociais foi o curso mais atingido do 

País, vários Sociólogos e Cientistas compromissados com a transformação 

social foram exilados, dentre eles estavam Florestan Fernandes que via a 

educação como fator de emancipação das massas, o pedagogo Paulo Freire, 

Darcy Ribeiro e o economista Celso Furtado, dentre outros. Com isso, o 

simples ato de lecionar Sociologia para os alunos do Ensino Médio ficou muito 

restrito a minorias das escolas Normais. Sete anos depois de consolidada a 

ditadura militar veio nova reforma, com a edição da lei 5.692 de 11 de agosto 

de 1971. Com essa lei, ocorreu a introdução das disciplinas de Educação Moral 

e Cívica – EMC e Organização Social e Política do Brasil – OSPB, numa 

tentativa de substituir respectivamente Filosofia e Sociologia.  

 

2.3 OS ESTADOS BRASILEIROS E A LUTA PELA INTRODUÇÃO DA 

SOCIOLOGIA NA GRADE CURRICULAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO 

 

No Rio Grande do Sul, em 1989, o deputado estadual Constantino 

Picarelli, aprovou na assembleia gaúcha o projeto que introduzia a disciplina de 

Sociologia como obrigatória, sendo sancionada pelo governador Pedro Simon, 

do PMDB, mas essa lei acabou não sendo executada, pois não foi seguida pela 

Secretaria de Educação do Estado. No mesmo ano no estado do Paraná, tem-

se o exemplo bem sucedido da introdução da disciplina por meio legislativo 

estadual, o deputado Wandekolk Gonçalves aprovou na assembleia a lei que 
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originou a PL 75/89 que logo em seguida foi sancionada pelo governador do 

Estado Hélio Gueiros, do PMDB.  

Deputados estaduais Mauro Bragato do PMDB de São Paulo e Luís 

Nova, do PC do B da Bahia também apresentaram em seus respectivos 

estados projetos de lei que introduzem a disciplina de Sociologia nas escolas 

médias. No estado de São Paulo o projeto 343/79 foi aprovado e vetado 

integralmente pelo governador Paulo Salim Maluf em 1982. Já na Bahia, o 

projeto de número 7.084/87 foi também aprovado. Mas, São Paulo se destaca 

mais uma vez, em março de 1983, toma posse o senador Franco Montoro e 

assim a disciplina de Sociologia é introduzida em quase metade das 3 mil 

escolas de 2° Grau da época. Também na gestão de Montoro foi realizado o 

primeiro concurso público para preenchimento de 29 vagas de professor de 

Sociologia nas escolas públicas paulistas em 1986. O total de 2 mil professores 

se inscreveram para concorrer a uma vaga.  

De 1989 a 1996 é um período identificado pela luta nacional, pois, o 

marco de 1989 é importante destacar pela relação com a promulgação das 

constituições dos estados brasileiros, onde alguns deles se destacaram por 

introduzir de forma legal a disciplina de Sociologia. Com isso, dois estados 

foram destaques, pois seus legisladores decidiram pela introdução da disciplina 

nas escolas de Ensino Médio de forma obrigatória, usando o capitulo 

educação, esses estados foram Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vale salientar 

que a legislação é burlada de forma sutil, ou seja, a disciplina é lecionada uma 

vez por semana em só um dos três anos do Ensino Médio. 

E não só os professores licenciados em Ciências Sociais que 

lecionavam a matéria. No caso de Minas Gerais, o dispositivo constitucional 

não foi cumprido. Nos estados do Piauí e Sergipe os legisladores estaduais 

decidiram pela introdução de uma disciplina que poderia ser comparada à 

política (Ciência ou teoria, na tentativa de elevar a consciência política de 

estudantes de 14 a 17 anos). Ocorreu que também nesses casos a disciplina 

foi introduzida apenas por decisão de cada escola. 
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2.4 ANO DE 1997: LUTA NACIONAL PELA IMPLANTAÇÃO DA SOCIOLOGIA 

COMO DISCIPLINA OBRIGATÓRIA NO ENSINO MÉDIO 

 

Esse é o período em que se concentra a maior luta nacional, a qual 

teve o apoio do ex-deputado Padre Roque, do PT do Paraná, que apresentou 

em Outubro de 1997 um projeto de lei que alterava a LDB em seu artigo 36, 

dando uma redação enfática: fica obrigatório o ensino de Sociologia e Filosofia 

em todas as escolas de Ensino Médio do País. O deputado Padre Roque com 

formação em Teologia e Filosofia atendeu as reivindicações das entidades 

estadual e nacional. Logo, foi uma luta que durou de 1997 até 2000 na Câmara 

dos Deputados. Passou unânime nas duas comissões de Mérito, Educação e a 

de Constituição e Justiça. 

Antes de ir ao Senado, os representantes do Ministério da Educação 

conseguiram convencer 51 deputados a assinarem um requerimento que 

solicitava a discussão do projeto em plenária, fazendo com que ele corresse o 

risco de não ser aprovado pelo então ministro da Educação, Paulo Roberto 

Souza. O projeto chegou ao Senado no início de 2000, ganhando um novo 

número: PLC 9/00 (Projeto de Lei originário da Câmara). Aqui, no Senado 

também houve problemas para aprová-lo. Passados oito meses engavetado, e 

mesmo diante de tantos entraves e discussões, no dia 18 de Setembro de 

2001, o Senado da República aprova enfim a PLC 9/00, introduzindo as 

disciplinas de Sociologia e Filosofia em todas as escolas do Ensino Médio no 

Brasil, como obrigatórias, sendo 40 votos a favor, 20 contra e 5 abstenções.  

Segundo estudos realizados por Oliveira (2015), o projeto do deputado 

federal padre Roque (PT – PR) mesmo sendo aprovado em 2001, foi vetado, 

pois era contrário ao interesse público. 

 

Essa situação permanece até 2 de Junho de 2008, quando a 
lei n° 11.684, tornou obrigatória o ensino da Sociologia e 
Filosofia no Ensino Médio brasileiro. A obrigatoriedade fez 
surgir diversos desafios e preocupações com a reinclusão 
da Sociologia na escola [...] (OLIVEIRA, 2015, p. 36). 

 

Vários estudos surgiram a partir dessa obrigatoriedade para 

compreender tais dificuldades que a Sociologia vem enfrentando na grade 

curricular do Ensino Médio. Diante desse contexto histórico da Sociologia no 
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sistema educacional brasileiro, esses dois últimos tópicos que desenvolvemos 

aqui, destacou-se a leitura do artigo do professor Lejeune Mato Grosso de 

Carvalho, organizador da coletânea de artigos para o livro, Sociologia e Ensino 

em debate: experiências e discussões de Sociologia no Ensino Médio. O qual o 

professor Lejeune e demais professores envolvidos na composição dessa 

coletânea tiveram participação essencial em cada uma das fases nessa luta 

pela implantação da obrigatoriedade das disciplinas acima citadas.  

 

2.5 A OBRIGATORIEDADE DA SOCIOLOGIA A PARTIR DA ALTERAÇÃO DA 

LEI 9.394/96 

 

As práticas do ensino fazem com que os professores pertençam a um 

grupo, compartilhem e se apropriem de atividades que lhe é acessível num 

dado momento. Todavia, essa atividade tem que vir de encontro ao seu gosto e 

ao mesmo tempo conduzir seu modo de ensinar. Porque, conforme Bourdieu 

(2003, p. 74). “o gosto, propensão e aptidão à apropriação material e/ou 

simbólica de uma categoria de objetos ou práticas classificadas e 

classificadoras, é a fórmula generativa que está no princípio do estilo de vida”.  

Em sala de aula, o professor seja ele licenciado em Sociologia ou não, precisa 

ter interesse pela disciplina, pois, todo o seu trabalho começa na elaboração do 

plano de ensino, e também como se darão as aulas para atingir aquilo que lhe 

é esperado pela equipe pedagógica da escola, para que o aluno venha, a 

aprender o conteúdo que lhe foi repassado. Diante disso, traremos uma síntese 

do contexto histórico de como surgiu no Brasil, à profissão do professor, 

compreendendo assim as fases de desenvolvimento da educação e da 

formação do professor instauradas em nosso país. 

A primeira escola de formação de professores em nível médio, 

modalidade normal para o ensino da escola básica tem inicio em 1835, na 

cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Depois, poucas instituições foram criadas.  

 No início do século XX, por volta dos anos 1930, foram estruturados nos 

grandes centros urbanos os primeiros cursos de licenciatura para formação 

superior de professores. Nessa mesma época surgiram os grupos escolares o 

ensino público gratuito, que se organizaram e passaram a atender mais alunos.  

Nessa época o poder público passou a se responsabilizar pela educação das 
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crianças.  Entretanto, quando se trata de educação qualquer processo de 

melhoria é lento.  Para Giancaterino (2009), a educação antigamente existia 

apenas para a sobrevivência, as crianças aprendiam apenas as habilidades 

necessárias para viver e com o passar dos anos, a educação passou a ser 

usada para uma grande variedade de funções.  

 Com isso, a escola passa a ser direcionada para o exercício de outros 

interesses no decorrer dos anos, de acordo com o sistema político que rege os 

interesses sociais. Conforme Vieira e Gomide (2008), para atingir as metas de 

desenvolvimento econômico, a escola é chamada a cumprir um papel social 

relevante. Cabendo a ela concretizar um projeto civilizador, gratuito, laico e 

obrigatório, se propôs a assumir com responsabilidade a formação moral de 

seu povo. A escola reinventada pretendia consolidar uma concepção 

educacional fundamentada no Estado burguês, cumprindo assim uma 

finalidade cívica, moral e instrumental. Evidenciada desde o período da 

colonização brasileira, a dualidade se instala e se fortalece, refletindo a divisão 

entre capital e trabalho, entre pensar e fazer, entre curso da área humanista e 

outros cursos que visam à qualificação para o trabalho (VIEIRA; GOMIDE, 

2008).  

 Hoje, o homem necessita da educação, pois ela está presente em seu 

cotidiano.  A educação, segundo Giancaterino (2009), tende a ser considerada 

como elemento conservador da sociedade, mas por ser um instrumento 

formador e de expressividade em qualquer tipo de sociedade, não pode e nem 

deve ser vista dentro de limites fechados, analisada independente do contexto 

sociopolítico e econômico em que vive tal sociedade, deve ser encarada como 

parte integrante e necessária de um sistema, já que é usada de tal acordo com 

os seus interesses. 

 Com isso, podemos ver a educação como um reflexo da política 

adotada em um país e o interesse em geri-la se torna um instrumento de 

dominação em massa dentro de um sistema. Portanto, a prática de ensino e de 

aprendizagem não muda com um decreto, as mudanças passam por uma 

revolução cultural que sendo vivida pelos professores serão repassadas aos 

alunos. 

Com a entrada em vigor da Lei Federal 11.684/08, essas duas 

disciplinas se tornaram obrigatórias novamente, alterando assim a lei anterior 
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federal 9.394/96, lei que estabelece as diretrizes e bases para a educação 

nacional e segundo essas diretrizes o currículo do Ensino Médio observará o 

dispositivo da Seção I que traz, consoante (BRASIL, 1996): 

 

§ 1° Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação 
serão organizadas de tal forma que ao final do Ensino Médio o 
educando demonstre: 
III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia 
necessários ao exercício da cidadania. Logo, com essa 
mudança de lei essas disciplinas tornaram-se obrigatórias não 
só no ensino da rede pública, mas também na rede privada de 

educação. 
 

Segundo a lei 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, em seu artigo primeiro diz: “a 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais.” Já nos parágrafos primeiro e segundo destaca: “Esta 

lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por 

meio do ensino, em instituições próprias; a educação escolar deverá vincular-

se ao mundo do trabalho e à prática social” (BRASIL, 1996). 

 

2.6 ANO DE 2017 E A NOVA REFORMA DO ENSINO MÉDIO: APROVAÇÃO 

DA MEDIDA PROVISÓRIA 746/2016 

 

O presidente Temer sancionou a lei de Reforma do Ensino Médio 

(RODRIGUES, 2016). Essa reforma estabelece uma segmentação das 

disciplinas segundo área de conhecimento e implantação gradual do ensino 

integral. Dessa forma, essa lei tem sua origem na Medida Provisória (MPV 

746/2016), sendo foi aprovada pelo Senado. A implantação da reforma 

dependeu do conjunto de orientações que iria nortear os currículos, de acordo 

com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a previsão era que ela 

tivesse homologação ainda em 2017. Conforme, o cronograma de implantação 

da reforma que deveria ocorrer no primeiro ano depois de sua homologação 

pela base curricular, sendo assim que a implantação deveria ocorrer no ano 

seguinte. 



24 
 

O ensino integral tem implantação de forma gradual, pois, as escolas 

passam a ter um prazo de 5 anos para aumentar a carga horária de 800 horas 

anuais para 1mil horas anuais, significando que os turnos aumentaram suas 

horas, de 4 horas diárias para 5 horas diárias. Consequentemente a carga 

horária anual deve chegar a 1400 horas, sem prazo estipulado até então. Essa 

reforma do Ensino Médio é válida tanto para as escolas públicas quanto para 

as  escolas particulares, no entanto não há obrigatoriedade de implantação nas 

escolas particulares. O governo federal prevê um investimento de R$ 1,5 bilhão 

até 2018, o que corresponde a R$ 2. 000, 00 por aluno/ano. Só terão direito a 

esse repasse das verbas da política de fomento, as escolas que programarem 

o tempo integral a partir da publicação da lei. Consoante o Governo Federal a 

prioridade serão as cidades com menores índices de desenvolvimento humano 

(IDH) e também as com resultados baixos nos processos de avaliação nacional 

do Ensino Médio (ENEM). 

A Reforma do Ensino Médio prevê queo currículo escolar será dividido 

em conteúdos e assuntos específicos mediante escolha dos estudantes, como 

ênfase traremos mais uma vez: linguagem, matemática, ciências da natureza, 

ciências humanas e formação técnica. As disciplinas de Português e 

Matemática permanecem obrigatórias nos três anos do Ensino Médio, tendo 

sido assegurado às comunidades indígenas o ensino de língua materna. As 

disciplinas de Artes e Educação Física foram reincluídas como obrigatórias. 

Das línguas estrangeiras, o Espanhol não é mais obrigatório, o Inglês continua 

obrigatório a partir do 6° ano do Ensino Fundamental. As disciplinas de 

Sociologia e Filosofia serão obrigatórias somente na BNCC, juntamente com 

Educação Física e Artes. Já a formação técnica oferecida aos estudantes 

diante da nova Reforma exigirá o cumprimento por parte do estudante de 2,4 

mil horas do ensino regular e mais 1,2 mil horas de ensino técnico.  

De acordo com a legislação essa formação precisa ocorrer dentro da 

carga horária do ensino regular, contanto que o aluno continue cursando as 

disciplinas de Português e Matemática. 
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3 A FORMAÇÃO DOCENTE E SUAS NUANCES 

 

Este segundo capítulo, tem por finalidade mostrar como surgiu o curso 

de licenciatura no Brasil, como também, a lei e os regimentos do sistema 

educacional brasileiro. Buscaremos identificar na lei de Diretrizes e Bases 

9.394/96, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, nos Parâmetros Curriculares, 

nas Orientações Curriculares, no Projeto Politico Pedagógico do curso de 

Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 

em um Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola pública de Ensino 

Médio pesquisada neste trabalho, como está organizado o regimento 

educacional que molda o ensino em nosso País, bem como a formação do 

professor a partir do que é proposto pelo sistema educacional. Trabalharemos, 

portanto, a formação desses professores segundo articulações desse sistema, 

bem como serão dirigidos a partir do (PPP) da escola a qual este profissional 

da educação está inserido. 

 

3.1 O CURSO DE LICENCIATURA NO SISTEMA EDUCACIONAL 

BRASILEIRO 

 

Cacete (2014), Nascimento (2012) e Azevedo et al. (2012), discutiram 

em seus artigos o surgimento da licenciatura no cenário educacional brasileiro. 

Estes artigos trazem a regulamentação do Ensino Superior. Segundo os 

autores/pesquisadores, a formação de professores teve início no contexto 

econômico e político de 1930, quando foi elevada a nível superior. Naquele 

período, a sociedade estava se industrializando fazendo com que a população 

se concentrasse nas regiões urbanas, destacando-se as cidades de São Paulo 

e Rio de Janeiro.  

Nesses dois estados a demanda pelo ensino superior foi crescente 

para sanar essa demanda o governo provisório do então presidente Getúlio 

Vargas, criou o Ministério da Educação e Saúde Pública, que tem como 

ministro Francisco Campos, este por sua vez instituiu a Reforma Francisco 

Campos, formada por um conjunto de interesses. Entre os decretos 

estabelecidos destaca-se o de número 19851 de 11 de Abril de 1931 

constituindo os estatutos das Universidades brasileiras, que dispõe sobre a 

organização do Ensino Superior, promulgando o regime universitário, elevando 
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assim a nível superior à formação dos professores secundários na época. 

De acordo com esse decreto o ensino superior passou a ser ministrado 

na Universidade. Com isso, criou-se a Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras, a qual ficaria responsável pela formação de professores secundários, a 

Reforma Francisco Campos previa ainda, o sistema universitário oficial que se 

manteria pelo governo Federal ou Estadual e o sistema universitário livre, 

mantido por particulares, além de instituto isolado. Logo, a então Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras tinha por finalidade formar professores para a 

escola secundária alinhando conhecimento com a pesquisa. Entretanto, essa 

Faculdade não chega a sair do papel. 

Para tanto, adotou-se novas instituições vigentes que tiveram por 

função preparar professores para o ensino secundário, essas instituições foram 

denominadas de Faculdades de Filosofia, ou melhor, Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras. Elas teriam como objetivo inicial a formação geral e a 

pesquisa científica e no decorrer outra função lhes foi atribuída que foi a 

formação científica do professor da escola secundária. Conforme Cacete 

(2014), essas Faculdades foram criadas sem referencia nenhuma, isto é, não 

tinham modelo a serem seguidos no ensino. Elas foram fundadas como o 

centro do saber, marcada pela missão de professores estrangeiros, com isso 

puderam desempenhar um importante papel no ensino superior brasileiro. 

Cacete (2014) discorre ainda no seu artigo que a primeira Universidade 

foi criada em São Paulo, no ano de 1934, na tentativa de colocar em prática os 

ideais da Reforma Francisco Campos. Logo, em 25 de Janeiro de 1934, foi 

instituído o decreto 6.284, confirmando assim a Universidade de São Paulo. 

Segundo a autora, essa criação envolveu conflitos e negociações entre a elite 

paulista e o governo central do Rio de Janeiro. Isto mostra, que a Universidade 

de São Paulo foi criada por um ideal político, onde se beneficiaria as elites 

intelectuais do nosso país. Diante desse contexto politico as Faculdades de 

Ciências e Letras foram criadas sem nenhum modelo, o qual pudesse se 

orientar e gerir o ensino superior no Brasil. 

Mas, mesmo assim tiveram um importante papel na educação superior, 

apesar da falta de professores qualificados, dentre outros problemas de ordem 

organizacional, o que levou a expansão dessas Faculdades, surgindo então no 

espaço educacional brasileiro as Faculdades particulares. Dando continuidade 
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a nossa pesquisa sobre a origem das licenciaturas no Brasil, vamos adentrar 

nos estudos realizados por Nascimento (2012), que trabalhou em seu artigo, a 

criação das licenciaturas curtas no sistema educacional brasileiro. Conforme o 

autor, em 1964 com mais uma transposição política no País e com ela a 

educação sofre mais uma mudança com o regime ditatorial. E assim, novas 

medidas foram tomadas e implantadas em todos os níveis de ensino. Foram 

realizadas reformas no ensino básico e no ensino superior, surgindo assim à 

licenciatura curta no ano de 1964, sendo ela embasada pelo Conselho Federal 

de Educação, proposto pelo então conselheiro Newton Sucupira.  

Segundo Nascimento (2012), em 1964, o nível de escolaridade tinha 

aumentado, mas não se tinha uma política de formação de professores que 

suprisse essa necessidade. Para tanto, foi utilizado o exame de suficiência 

para selecionar professores para atuarem no nível secundário, logo, era exigido 

desses profissionais o mínimo de capacitação para lecionar as disciplinas. 

Nascimento (2012), diz também, que foi nesse contexto social, político e 

econômico que surgiu a licenciatura curta, mas como uma forma experimental 

e com certa urgência para sanar as carências na educação. A ideia era ter 

professores á curto prazo e com o mínimo de formação, defendia-se, portanto, 

a formação de professores polivalentes, ou seja, que lecionassem mais de uma 

disciplina, isso no ciclo ginasial que incluiria Ciências Naturais, Matemática, e 

Ciências Sociais.  

Assim, sucumbiria o déficit de profissionais da educação, ao passo que 

estes não precisariam ter uma formação tão aprofundada. As licenciaturas 

eram divididas no primeiro ciclo, assim: Letras que compreende o ensino de 

Português e de outra língua viva, Estudos Sociais com habilitação no 

Magistério de História, Geografia e Organização Política e Social do Brasil e 

Ciências, incluindo o ensino de Ciências Físico-Biológicas, Iniciação a Ciências 

e Matemática.  

Azevedo et al. (2012), em seu artigo intitulado: Formação inicial de 

professores da educação básica no Brasil: trajetória e perspectivas. Também 

traz os desafios da criação da licenciatura, quando reporta que nas Faculdades 

de Filosofia dos anos 1930, os cursos eram regidos no esquema 3+1, isto é, 

três anos de disciplinas específicas, formando bacharéis e para ser professor 

teria que cursar um ano de Didática, permanecendo assim até nos anos 1960, 
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como ficou estabelecido, segundo a lei 4.024/61 seguindo o artigo 59, em seu 

parecer 262/62, o qual regulamentou os currículos mínimos e a duração dos 

cursos superiores. Azevedo et al. (2012), diz também que foi nos anos 1960 

que houve um avanço nas discussões sobre as Universidades brasileiras, as 

quais tinham o objetivo de traçar novos rumos para serem seguidos no Ensino 

Superior. Mas, a lei 5.540/68, não levou em consideração tais discussões sobre 

os rumos das Universidades. 

 Entretanto, o artigo 30 da mesma lei, regulamenta que a formação dos 

professores para o Ensino de Segundo Grau, seria realizado em nível superior 

em Faculdade de Educação, mesmo assim houve uma fragmentação não 

havendo adequação ao currículo. Azevedo et al. (2012), traz também na sua 

pesquisa que o ano de 1970, foi um ano em que se exigia um professor com 

uma capacidade mais técnica para exercer sua função no âmbito escolar.  A lei 

5.692/71 permitia a formação dos professores por meio de treinamento técnico 

na área da educação, onde o professor organizaria todos os componentes do 

processo de ensino-aprendizagem, isto é, um planejamento de ensino a ser 

seguido para obter resultados eficazes frente aos seus alunos. 

Queiroz et al. (2015), em sua pesquisa, relata que no final da década 

de 1970. A formação dos professores tecnicistas começou a ser questionada: 

 

O que se colocava em evidencia era a relação de determinação 
entre educação e sociedade ao questionar a estreita vinculação 
entre a forma de sociedade que estava posta, os objetivos da 
educação e como se dava a organização da escola. E para 
harmonizar o conflito educação/sociedade, o que se buscava 
era a formação de um professor capaz de ter uma visão crítica 
e consciente do papel que a educação poderia exercer junto á 
sociedade (QUEIROZ et al., 2015, p. 19).  
 

O pesquisador afirma também, que no final dos anos 1970 e inicio dos 

1980, houve uma disjunção entre o pensamento tecnicista, portanto, para 

organizar novamente a formação na educação foi preciso superar a dicotomia 

professor/especialista; Pedagogia/Licenciatura e Especialistas/Generalistas. Na 

realidade buscava-se um profissional da educação que tivesse uma visão 

ampla e que dominasse e compreendesse a realidade a sua volta. O professor 

se torna assim um sujeito político com uma consciência critica com capacidade 

de interferir na organização da escola, da educação e também da sociedade. O 
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professor aparece nesse contexto como educador, segundo (AZEVEDO et al. 

2012), essa substituição, só veio mostrar o descontentamento com a formação 

docente e por sua vez trazer um novo tempo que tivesse como característica a 

separação com o período anterior, o que mostrou a oposição a formação do 

professor técnico de educação. 

Esse educador era responsável por formar alunos com consciência 

critica, tal necessidade era desenvolver o compromisso político, bem como 

competências técnicas visando relacionar teoria e prática. Com isso, os anos 

1990, traz um novo modelo de professor, isto é, o professor pesquisador que 

se destacará pela relação ensino-pesquisa; saber escolar; docente e formação 

prática do professor (AZEVEDO et al. 2012).  Santos (2011), também enfatiza 

na sua pesquisa que nos anos de 1990 o professor era considerado 

socialmente pesquisador reflexivo e autor de mudanças. Esta década 

caracterizou-se por novas mudanças no cenário educacional que repercutiram 

nos anos 2000, conforme veremos a seguir com a lei de Diretrizes e Bases da 

Educação.  

 

3.2 A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO LDB 9.394/96 

 

Para fins deste estudo nos faz necessário compreender a lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 9.394/96, em seu titulo 1, artigo 1°, 

regulamenta a Educação no Brasil e nos seus parágrafos seguintes, diz a sua 

finalidade, conforme veremos a baixo (BRASIL, 1996): 

 

Art.1º A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 
 §1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições 
culturais.  
§2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 
trabalho e à prática social. 

 

Assim, podemos observar como é gerida a educação, e quais as metas 

a serem atingidas para o ensino-aprendizagem dos estudantes brasileiros. A 

LDB 9.394/96 estabelece no seu segundo título, os princípios e fins, pois, 
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segundo ela a educação é um dever da família e do Estado visando princípios 

de liberdade e buscando assim realizar uma solidariedade humana. A 

finalidade é levar o educando a um desenvolvimento pleno, preparando-o como 

cidadão como também para o mercado de trabalho.  

No artigo terceiro a LDB aborda como se dá o ensino e quais os seus 

princípios, destaco três pontos importantes para fins deste estudo, que são 

(BRASIL, 1996):  

 

I- Igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; 
II-  Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 
cultura, o pensamento, a arte e o saber; 
III- Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas  

 

Veremos através da nossa pesquisa como esses pontos se 

concretizam no cotidiano escolar dos professores. A  mesma LDB menciona no 

artigo terceiro a valorização do profissional da educação, isso é  algo que vem 

se debatendo ao longo dos anos, visto que na íntegra há professores 

insatisfeitos com as ações do governo que em muitos casos não repassam em 

dia os pagamentos nem direcionam os recursos para a melhoria nas escolas.   

A LDB em seu décimo terceiro artigo destaca o que compete aos 

docentes para isso destaca seis pontos principais (BRASIL, 1996): 

  

 I – participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino;  
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
 III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 
 IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 
de menor rendimento; 
 V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além 
de participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade.  

 

Apesar das dificuldades encontradas pelos professores, junto com a 

equipe pedagógica da escola a qual estão inseridos eles buscam manter o que 

concerne a LDB nesse artigo, apesar de alguns docentes em certas situações 

descumprirem algumas dessas exigências, principalmente no tocante aos dias 
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de aula e no zelo da aprendizagem dos alunos, ou na colaboração das 

atividades de articulação da escola e comunidade.  

Na sequência, traremos o título 6 da LDB 9.394/96, o qual compete à 

formação do professor, o que é necessário para que o mesmo possa lecionar 

suas respectivas disciplinas, servindo assim, para o nosso estudo, como vimos 

no inicio desse capítulo sobre a origem da licenciatura. O artigo 61 diz que a 

formação profissional da educação visa atender a diferentes níveis e 

modalidades de ensino, bem como as características de cada fase de 

desenvolvimento do estudante, destacando a associação entre teoria e prática 

incluindo a capacitação do serviço. O artigo 62 mostra como deve ser a 

formação docente para atuar na educação básica, iniciando com o ingresso em 

nível superior, em curso de licenciatura. Os artigos do 61 ao 65 da LDB 9. 

394/94 que se referem à formação do professor estão detalhados como anexo 

no final deste trabalho.  

Diante das reformas educacionais elaboradas nas regências políticas 

anteriores, como vimos a LDB 9.394/96, é a que vigora hoje no sistema 

educacional brasileiro. Aprenderemos a seguir outro âmbito importante que nos 

leva a aprofundar no modelo de educação vigente em nosso País, que são as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, onde trabalharemos o que ela concerne para 

o Ensino Médio.  

 

3.3 O QUE DIZEM AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO (DCNEM) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação básica possui 546 

páginas que abordam sobre todos os níveis de educação no Brasil da pré-

escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino da população 

indígena, ensino do campo, ensino de pessoas especiais e demais ações 

voltadas para integrar a assistência estudantil a crianças, jovens e adultos fora 

da faixa etária estabelecida para o ingresso nas escolas. Cabe ao nosso 

estudo saber inicialmente, o que é currículo na educação básica (BRASIL, 

2013): “[...] currículo é o conjunto de valores e práticas que proporcionam a 

produção e a socialização de significados no espaço social e que contribuem, 

intensamente, para a construção de identidades sociais e culturais dos 
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estudantes”. 

Depois de esclarecer, o que significa currículo na educação básica, na 

nossa pesquisa no DCN, vemos a sua ligação intrínseca com a LDB 9.394/96, 

nesse contexto é necessário verificar o que diz a DCN sobre a formação do 

professor. Destacamos algumas partes para contemplar o nosso estudo.  

Segundo a DCN (2013), é preciso valorizar o profissional da educação e com 

ele valorizar a escola, no que compete a qualidade gestorial, educativa, social, 

cultural, ética, estética e ambiental. Salientando o artigo 67 da LDB 9.394/96. A 

DCN (2013) cita a CNE/CP n° 1/2006, no que referencia a formação continuada 

dos docentes ressaltando três pontos (BRASIL, 2013): 

 

I – conhecimento da escola como organização complexa que 
tem a função de promover a educação para e na cidadania. É o 
que vivenciamos no estágio supervisionado I na licenciatura em 
Ciências Sociais, quando vamos conhecer a escola a qual 
estagiamos, isto é, a caracterização da escola, para assim 
compreender o nosso futuro ambiente de trabalho. Por 
exemplo, conhecer toda a equipe pedagógica, profissionais 
envolvidos na manutenção da limpeza, alimentação e ordem da 
escola, além de todo o espaço que envolve o ambiente escolar.  
II – o segundo ponto é a pesquisa, análise e a aplicação dos 
resultados de investigações de interesse da área educacional;  
III – e o terceiro é a participação na gestão de processos 
educativos e na organização e funcionamento de sistemas e 
instituições de ensino. 

 

Diante disso, para a DCN (BRASIL, 2013), o professor precisa: saber 

orientar, avaliar e elaborar propostas, ou melhor, interpretar e reconstruir 

conhecimentos, transpor os sabres que competem a sua área de conhecimento 

e das relações entre as demais áreas visando à complexidade e buscando 

conhecer e compreender as etapas de desenvolvimento dos estudantes para 

os quais leciona.  Para tanto, a formação inicial do professor tem que ser um 

compromisso integrante do projeto social, político, ético, local e nacional, 

contribuindo para uma nação soberana, democrática, justa e inclusiva, sendo 

capaz de promover a emancipação dos indivíduos e grupos sociais. 

Continuando com a DCN (BRASIL, 2013), vimos que é exigido do 

professor um conjunto de habilidades cognitivas considerando a lógica do 

mundo digital e das demais mídias. É exigido como pré-requisito no exercício 

da docência a capacidade de trabalhar cooperativamente em equipe, sendo 
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capaz de compreender, interpretar e aplicar a linguagem e os instrumentos que 

são produzidos na evolução tecnológica, econômica e organizativa. Mais uma 

vez, podemos ver isso na prática do estágio supervisionado na formação dos 

professores do curso de licenciatura em Ciências Sociais, quando somos 

avaliados ao término de cada estágio.  

Na folha de avaliação é questionado ao nosso professor supervisor, 

como é a nossa interação com ele na elaboração das atividades, como 

também, nossa relação com os demais funcionários da escola a qual estamos 

inseridos naquele período de estágio. Logo, para a DCN (BRASIL, 2013), o 

professor deverá além de trabalhar seus conhecimentos técnicos possa elencar 

atividades interdisciplinares e atividades de integração com a comunidade, 

sendo um desafio para esses profissionais da educação. No que compete ao 

Ensino Médio as Diretrizes Curriculares Nacionais, visa corresponder de forma 

necessária em virtude das exigências educacionais que decorrem da acelerada 

produção de conhecimento, ampliação do acesso ás informações, da criação 

de meios de comunicação, da alteração do trabalho e das mudanças de 

interesse dos adolescentes e jovens nessa fase educacional. Agora vamos 

para outro ponto importante no nosso estudo sobre a formação do professor 

para o Ensino Médio.  

 

3.4 ORIENTAÇÕES CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO 

(OCNs) 

 

As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio inicia com 

uma carta direcionada aos professores, onde explica o objetivo das orientações 

para cada área especifica de estudo, a qual foi discutida entre equipes 

técnicas, professores e alunos. Logo, a (OCNs) tem a finalidade de contribuir 

na prática docente, facilitando o diálogo entre professor e escola, dividindo-se 

em três volumes que são: Linguagem, Código e suas Tecnologias; Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, que é o que nos interessa para abordar o ensino da Sociologia. 

Para esse documento, o ensino da Sociologia, contemplará quatro 

pontos a serem trabalhados, a saber: a Sociologia no Ensino Médio; 

Pressupostos metodológicos; a Pesquisa sociológica no Ensino Médio e 

Práticas de ensino e recursos didáticos. Vamos entender o que as Orientações 
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Curriculares Nacionais para o Ensino Médio expõem para o professor de 

Sociologia no tocante a esses quatro pontos. 

Para a Sociologia no Ensino Médio, As (OCNs) destacam a 

insuficiência de conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, quando se 

reporta a Introdução da Sociologia no que se refere à história da disciplina tida 

como Ciência e seu objeto de estudo, além do estudo de autores clássicos, ou 

seja, Marx, Durkheim e Weber (BRASIL, 2006) “Como se sabe, as teorias 

respondem aos problemas de sua época, e os autores dialogam com seu 

tempo.” Assim, para as Orientações Curriculares no decorrer dos anos, outros 

autores também são considerados clássicos, isso dá uma liberdade para o 

professor escolher o conteúdo a ser ministrado por ele. 

 Na sequência, veremos os pressupostos metodológicos. Para o ensino 

da Sociologia diante das dificuldades há três tipos de propostas construídas 

para o Ensino Médio, sendo encontradas nos Parâmetros Curriculares oficiais, 

nos livros didáticos e nas escolas. Estamos falando de conceitos, temas e 

teorias. A proposta é que os professores, livro didático e propostas 

apresentadas trabalharem esses recortes de forma separada, ou escolham 

trabalhar apenas com um tipo de proposta. Para tanto, “um tema não pode ser 

tratado sem o recurso a conceitos e as teorias Sociológicas senão se banaliza, 

vira senso comum, conversa de botequim.” Adentraremos agora, a pesquisa 

sociológica no Ensino Médio. De acordo com OCNs, a pesquisa deve se fazer 

presente nos três recortes, os quais vimos acima; ela pode dar subsídios 

importantes no auxílio aos alunos para que possam compreender o meio em 

que vivem e também a Ciência estudada por eles. Portanto, a pesquisa tem 

suma importância para a compreensão e explicação dos fenômenos sociais. 

“Com isso, desde o Ensino Médio, o professor deve ensinar que fazer pesquisa 

requer uma serie de procedimentos prévios, e isso constitui, certamente, um 

tópico do programa da disciplina” (BRASIL, 2006). 

Por fim, abordaremos as práticas de ensino e recursos didáticos de 

forma sucinta, destacando as principais práticas desenvolvidas em sala de 

aula. Começando com a aula expositiva, que é a forma mais conhecida e 

praticada de lecionar. Pretende-se que a aula se torne um diálogo de perguntas 

e respostas entre professores e alunos. Já o seminário é de responsabilidade 

dos alunos, onde o professor escolhe os temas para serem pesquisados pelos 
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alunos, o que requer do professor a organização dos grupos, a distribuição dos 

temas e a orientação dos alunos para a execução. O professor irá analisar a 

apresentação e no final concluir o seminário com sua fala a respeito do tema 

exposto pelos alunos.  

Outras práticas interessantes são as excursões, visita a museus e 

parques ecológicos o que faz com que os alunos saiam da sala de aula e 

passe a perceber o ambiente a sua volta, levando-os ao aprendizado daquela 

realidade. Já a leitura e análise de textos, devem ser contextualizados, pois 

não falam por si só de um tema, o objetivo é despertar no aluno o gosto pela 

leitura. O ensino visual também é muito importante, como é o caso do cinema, 

vídeo ou DVD e TV que servem de apoio para a aprendizagem. Os filmes ou 

documentários também têm suas importâncias para a construção de debates 

em sala de aula. O uso da fotografia como recurso metodológico tem seu quê 

de importância, já que a fotografia está presente em nosso cotidiano 

expressando aquilo que o fotógrafo deseja documentar. E por último, temos as 

charges, cartuns e tiras as quais são encontradas em jornais e revistas. Esses 

dispositivos discutem aspectos da nossa realidade social, política e econômica, 

fazendo-nos pensar ou apenas rir de fatos que acontecem nesses cenários 

cotidianamente, servindo para a discussão em sala de aula. Iremos abordar na 

sequencia o que nos dizem os Parâmetros curriculares Nacionais para o ensino 

da Sociologia no Ensino Médio.  

 

3.5 A SOCIOLOGIA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

PARA O ENSINO MÉDIO 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são diretrizes 

elaboradas pelo Governo Federal. Seu intuito é orientar os educadores através 

da normatização de alguns fatores fundamentais que cabem a cada disciplina. 

Os PCNs envolvem tanto a rede pública quanto a rede privada de ensino. 

Apesar de não serem obrigatórios os PCNs podem auxiliar os professores, 

coordenadores e diretores. Eles podem ser adaptados às realidades locais, 

devendo fazer parte do cotidiano da prática pedagógica podendo ser 

transformada pelo professor. 

No que compete aos conhecimentos da Sociologia, os PCNs trazemos 
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o porquê de ensinar Sociologia, o que e como ensinar a disciplina e por último 

mostra as competências e habilidades a serem desenvolvidas na Sociologia. 

Segundo os PCNs o estudo das Ciências Sociais no Ensino Médio tem a 

finalidade de apresentar aos estudantes as principais questões conceituais e 

metodológicas da disciplina de Sociologia e consequentemente familiarizar os 

alunos com a Antropologia e a Política.  Vamos nos aprofundar mais nos 

Parâmetros Complementares no próximo tópico.  

 

3.6 ORIENTAÇÕES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES CURRICULARES 

NACIONAIS (PCN +) NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA O ENSINO 

MÉDIO 

 

O PCN+ ou Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio discute sobre a 

formação do professor e o papel da escola no Ensino Médio, já que é um  

documento  direcionado aos professores. Sendo assim, o PCN+, reconhece os 

problemas na formação docente, o que acaba interferindo no desempenho do 

profissional da área da educação, por isso,  para fins de uma formação 

continuada ou permanente, o professor precisa estar inserido no ambiente 

escolar (PCN+, 2018).  

Conforme o PCN+, a carência na formação docente se dá já no 

estágio, onde a teoria se sobrepõe à prática. O documento aponta como 

dificuldades a falta de integração da escola com os espaços educacionais e o 

distanciamento das instituições superiores de ensino da educação básica. Nos 

cursos de formação não se discute as propostas curriculares, os projetos 

educativos e possíveis condições de trabalho.  

Logo, o PCN+, diz que o professor estagiário acaba não aprendendo a 

criar situações didáticas eficazes nas quais sua área específica possa se tornar 

atrativa ao interesse dos alunos.  

Diante disso, para o PCN+, a escola ao se envolver na formação dos 

professores já efetivos na instituição, deverá dar subsídios para a qualidade 

dos seus docentes. Mas esse ambiente escolar deve ser propício ao 

cooperativismo e aberto a questionamentos. Isto é, dar espaço para que o 

professor participe da proposta pedagógica, elabore e cumpra o plano de 

trabalho, seja responsável pela aprendizagem dos alunos, organize meios para 
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a recuperação dos alunos que estejam com baixo rendimento, ministre os dias 

letivos no cumprimento da sua carga horária, participe do planejamento, 

avaliação e no desenvolvimento profissional e por último colaborar nas 

atividades de articulação entre a escola, a família e a comunidade (PCN+, 

2018).  

Se a escola der essa oportunidade para seus docentes estará 

cumprindo os preceitos legais e estarão dando um passo para suprir a 

deficiências na formação inicial dos professores e assim dar continuidade para 

a formação continuada de seus profissionais. Após compreendermos os 

documentos que regem o sistema educacional brasileiro, vamos adentrar o 

espaço escolar de acordo com os recortes do Projeto Politico Pedagógico de 

uma escola de Ensino Médio da zona oeste de Nata/RN.  

 

3.7 REFLEXÕES A CERCA DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE UMA 

ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO DA ZONA OESTE DE NATAL 

 

O importante neste Projeto Político Pedagógico (PPP), de uma das 

escolas envolvidas nessa pesquisa a Escola Estadual União do Povo de 

Cidade Nova, é destacarmos o regimento que cabe ao Ensino Médio como 

também o que é exigido para os professores atuantes dentro do espaço 

escolar.  Iremos compreender as partes principais do PPP para fins de nosso 

estudo, começando pela justificativa e na sequência o titulo 1, que aborda a 

caracterização e os objetivos da escola, o titulo 2, que trata da proposta 

pedagógica, o titulo 3 que traz os objetivos da escola, os demais tratarão da 

educação e o que compete ao corpo docente da escola. Essas partes estarão 

em detalhes no  anexo 2 deste trabalho acadêmico.  

Portanto, o PPP inicia-se com a justificativa, explicando a sua 

finalidade a partir dos preceitos da Lei de Diretrizes e Bases  9.394/96, com a 

função de nortear o regimento da escola. Logo, esse regimento é validado pelo 

parecer n° 005 de 25 de fevereiro de 2002, conforme o conselho Estadual de 

Educação e inspecionado pela subcoordenadoria de Organização e inspeção 

Escolar da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. Nessa 

justificativa ressalta-se a organização administrativa e pedagógica que 

expressa a consciência da comunidade escolar. Na sequência, vem o título 1, 
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que trata da caracterização e dos objetivos da escola. No capítulo 1, artigo 1 

desse título identifica-se a escola; já o terceiro artigo mostra como está 

organizada a gestão da instituição escolar; no capítulo dois vai tratar da 

proposta pedagógica em seu artigo cinco identificará a finalidade da educação 

a ser ministrada, que concerne em levar o educando ao exercício da cidadania, 

progredir no trabalho e dar continuidade aos estudos direcionando-os ao 

Ensino Superior.  

Já o quarto capítulo, expõe a educação no tocante a duração do 

Ensino médio e a regularização dos estudantes especiais. Na seção seis, o 

artigo 41 fala como é formado o corpo docente da escola, bem como a 

habilitação do professor para ministrar as aulas; no artigo 42, mostra o que é 

impossibilitado ao Docente em exercício. Na subseção I traz as atribuições dos 

coordenadores e da equipe pedagógica na elaboração do conteúdo 

programático do currículo; na subseção cinco é destacado as atribuições dos 

Docentes. Logo, iremos encontrar esses artigos na íntegra em anexo neste 

trabalho acadêmico. 

 O título quatro fala sobre a organização didática, dos níveis e da 

composição curricular; a seção I traz as disposições preliminares; o artigo 65 

destaca os componentes curriculares e a carga horária da Educação Básica. 

Por último, o título cinco fala do regime escolar, em seu capítulo 1 traz o plano 

escolar, o artigo 83 diz que este plano deve ser elaborado com a participação 

da equipe tecno-pedagógica, técnico administrativo e os docentes; o artigo 84 

mostra quais são os objetivos desse plano e no artigo 85 o que o plano deverá 

conter. Depois de compreender a elaboração do Projeto Politico pedagógico de 

uma das escolas pesquisadas, iremos para o próximo tópico onde veremos na 

prática como o professor de Sociologia organiza seu plano de ensino após 

passar pela equipe pedagógica. 

 

3.8 PLANO DE ENSINO CONCEDIDO POR UMA PROFESSORA DE 

SOCIOLOGIA DA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO DA ZONA NORTE 

DE NATAL/RN 

 

Mostraremos para fins desse estudo um plano de ensino concedido por 

uma professora de Sociologia do Ensino Médio, o qual será usado como 

exemplo para demonstrar o planejamento feito pelos professores e toda a 
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equipe pedagógica da escola para a disciplina de Sociologia. Destacamos o 

plano de ensino dos quatro bimestres das turmas dos 3° anos da Escola 

Estadual Zila Mamede, localizada na zona norte de Natal/RN.  

 

Quadro 1 – Plano de Ensino.  

3° ANO – TEMÁTICA GERAL: Sociedade, Trabalho e Relações de 
Consumo. 

OBJETIVOS: Ao final do ano letivo, espera-se que os alunos sejam capazes 
de: 
Compreender o sentido do trabalho para as diferentes sociedades;  
Identificar as perspectivas dos clássicos com relação à categoria trabalho, 
suas divergências e afinidades; 
Entender a centralidade do trabalho para a sociedade capitalista moderna; 
Relacionar o capitalismo, o trabalho e a construção de necessidades de 
consumo; 
Diagnosticar a relação entre mídia e consumo na sociedade brasileira. 

 
CONTEÚD

OS 

METODOLO
GIA 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

Nº DE 
AULA

S 

AVALIAÇÃ
O 

1º 
BIMEST

RE 

1. Revisão 
dos 
conteúdos 
sociológico
s e 
apresentaç
ão do eixo 
trabalho; 
Investigaçã
o sobre as 
pretensões 
após o 
término do 
E. Médio. 

Apresentação 
das IES do 
RN; catálogo 
da UFRN; 
Bingo 
sociológico. 

Catálogo 
UFRN; Bingo. 

02 

Assiduidade 
e 
participação 
nas 
discussões 
em sala; 
resolução 
dos 
exercícios; 
apresentaç
ão de 
pesquisa 
por meio de 
mesa 
redonda. 

2. O 
trabalho 
nas 
diferentes 
sociedades
; 

Aula 
expositiva 
dialogada. 

Lousa. 04 

3. O 
trabalho 
em Marx, 
Weber e 
Durkheim; 

Mesa 
redonda 
(trios). 

Projetor 
eletrônico. 

04 

2º 
BIMEST

RE 

4. Trabalho 
na 
sociedade 
capitalista; 

Debate 
musical; 
exibição de 
filme. 

Projetor 
eletrônico; 
música: Xibom 
Bombom – As 

05 

Assiduidade 
e 
participação 
nas 
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Meninas; 
filme: Tempos 
Modernos/Mo
dern Times 
(1936) – 
Charles 
Chaplin; 
questões do 
ENEM. 

discussões 
em sala; 
resolução 
dos 
exercícios; 
produção 
de textos 
argumentati
vo-
dissertativo
s; resenha 
crítica do 
filme; 
apresentaç
ão de 
pesquisa 
orientada 
sobre o 
capitalismo; 
prova 
escrita com 
questões do 
ENEM. 

5. 
Capitalismo
, 
globalizaçã
o e 
consumo; 

Aula 
expositiva 
dialogada; 
debate 
musical e 
chargista; 
pesquisa 
orientada. 

Lousa; 
música: 
Homem 
Primata (1985) 
– Titãs; 
Charge 
Homem 
Primata. 

05 

3º 
BIMEST

RE 

6. 
Relações 
de trabalho 
no Brasil; 

Seminários. 

Projetor 
eletrônico; 
redação do 
Enem –
TRABALHO; 
questões do 
ENEM. 

10 

Assiduidade 
e 
participação 
nas 
discussões 
em sala; 
apresentaç
ão dos 
seminários; 
resolução 
dos 
exercícios; 
construção 
da redação; 
prova 
escrita com 
questões do 
ENEM. 

4º 
BIMEST

RE 

7. Indústria 
cultural, 
MCMs e a 
construção 
de 
necessidad
es. 

Aula 
expositiva 
dialogada; 
exibição de 
curtas. 

Lousa; curtas; 
redação do 
Enem – 
ÉTICA NOS 
MCMs. 

10 

Assiduidade 
e 
participação 
nas 
discussões 
em sala; 
resolução 
dos 
exercícios; 
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resenha 
crítica dos 
curtas; 
construção 
da redação. 

Fonte: Plano de ensino concedido pela professora de Sociologia da Escola Estadual 
Zila Mamede, 2018. 
 

Diante, desse plano de ensino, podemos ver que a ação do professor 

ao planejar os conteúdos para serem ministrados em sala de aula é a relação 

inicial que ele tem com o seu objeto de trabalho, ou seja, o conhecimento, o 

qual será desenvolvido com mais detalhes na análise das entrevistas dos 

professores das escolas de Ensino Médio de Natal, no próximo capítulo.  
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4 ANALISE DOS DADOS PESQUISADOS 

 

Neste capítulo, chegamos à parte principal do nosso estudo, pois, 

apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa 

realizada junto aos professores de Sociologia. Trazemos inicialmente a 

proposta do que consiste a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 

e junto com ele a natureza do estudo e a coleta de dados, que traz a sequência 

de escolas de Ensino Médio visitadas na pesquisa e que nos possibilitou 

aplicar os questionários aos professores de Sociologia. Dividimos essas 

entrevistas em duas partes, ou seja, aplicamos o questionário com cinco 

professores de escolas públicas e seis com professores de escolas 

particulares, totalizando 11 professores entrevistados, o que significou 

respostas significativas que juntas nos mostra a realidade do ensino da 

Sociologia em Natal/RN.  

Logo, para melhor compreensão da metodologia do DSC, 

trabalharemos da seguinte forma com os resultados obtidos: primeiramente 

traremos os gráficos que caracterizam os sujeitos pesquisados, na 

continuidade as categorias representativas das respostas dos professores 

selecionados, posteriormente o Discurso do Sujeito Coletivo, finalizando com a 

análise desses discursos. Portanto, o primeiro grupo que traremos as falas são 

os professores de Sociologia das escolas públicas, em seguida os professores 

de Sociologia das escolas particulares.  

 

4.1 METODOLOGIA DO DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO (DSC) 

 

A metodologia utilizada nessa pesquisa é o DSC. Trata-se de um estudo 

descritivo e exploratório com uma abordagem qualitativa na busca de 

apreender o ensino da Sociologia na perspectiva dos professores de Sociologia 

do Ensino Médio em Natal/RN. Essa apreensão se deu por meio da 

Representação Social que esses atores sociais têm ao lecionar a disciplina de 

Sociologia nas escolas de Ensino Médio a qual estão alocados. Segundo Silva 

(2013, p. 24), “As representações sociais estão inseridas na realidade social e 

histórica, envolvendo aspectos relacionados à história, a cultura, crenças, 

valores, ideologias, atitudes que contribuem para sua construção”. De acordo 
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com Silva (2013, p. 40-41), “As representações sociais apresentam influência 

na maneira como os sujeitos interpretam os acontecimentos ao seu redor e 

sobre as respostas que produzem ao construir determinados julgamentos”. A 

autora continua na sua narrativa, dizendo que, “no momento que uma 

representação é construída, os integrantes de um grupo social constroem uma 

realidade que legitima as previsões e explicações oriundas dessa 

representação.” Portanto, através dessa metodologia buscamos apreender 

essas representações sociais referentes às suas atividades ao lecionar a 

disciplina de Sociologia no espaço social em que eles estão inseridos, isto é, a 

escola, lugar de trocas de saberes e de formação social. 

Para tanto utilizamos questionários semiestruturados. As respostas dos 

professores foram avaliadas pelo método do DSC, o qual, conforme Silva 

(2013, p. 44), “a utilização do Discurso do Sujeito Coletivo como método 

sistemático de tratamento e análise dos dados, em pesquisas fundamentadas 

nas Representações sociais, permite maior objetividade e confiabilidade no 

processo interpretativo dos dados da pesquisa qualitativa”. Essas respostas 

foram processadas e avaliadas pelo programa Qualiquantisoft destinado a 

viabilizar pesquisas desenvolvidas com essa metodologia para a apreensão do 

DSC. Segundo seus organizadores Lefevre e Lefevre (2010, p. 3), “o Discurso 

do Sujeito Coletivo é uma técnica que busca resolver os impasses que o 

pesquisador encontra quando deseja processar depoimentos em pesquisas 

qualitativas que usam questionários com perguntas abertas”.  

Para isso, transformam-se os depoimentos individuais, isto é, as 

respostas às questões abertas de questionários em representações coletivas. 

Portanto, é por meio de respostas semelhantes diante de uma determinada 

pergunta que formamos categorias de respostas e a partir dessas categorias 

elaboramos o DSC.  Enfatizando um pouco mais essa metodologia, conforme 

Silva (2013, p. 44): 

 

O discurso individual é recortado no que tem de essencial e, 
assim, o discurso-síntese é inserido em uma única fala coletiva, 
do conjunto dos sujeitos pesquisados, representativa da fala de 
cada um, que se integra num partilhado pensamento coletivo.  
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O DSC é elaborado pelo pesquisador (a) na primeira pessoa do 

singular, como se fosse uma pessoa representando aquela categoria de 

respostas, portanto, o DSC é um instrumento metodológico que pode ser 

empregado no estudo do pensamento, isto é, do que os indivíduos que 

compõem determinados grupos pensam (SILVA, 2013).  

Barbosa (2014, p. 95), também confirma quando diz que, “o DSC traz à 

luz as representações sociais enquanto forma de auto expressão de uma 

coletividade, de modo a capturar as múltiplas dimensões que lhes são 

constitutivas.” Isto é, o DSC, revela por meio da linguagem compartilhada os 

modos de agir e pensar de um determinado grupo social. Resgatamos desta 

forma o pensamento coletivo de um determinado grupo de atores sociais que 

depõem sobre um objeto específico de estudo, legitimando-o por meio da 

demonstração linguística. Logo, os depoimentos são compostos por ideias 

centrais que se juntam através dos conteúdos transcritos. Então, na 

composição do DSC, juntamos discursos de vários indivíduos e a expressão 

livre de seus depoimentos relatados por meio das perguntas abertas e assim 

chegamos ao discurso coletivo.  

A proposta aqui apresentada é construir os discursos individuais de 

forma que aos soma-los eles possam expressar um pensamento coletivo, ou 

representação social sobre um dado fenômeno. Desta forma, segundo Lefévre 

e Lefévre (2003, p. 16):  

 

O Sujeito Coletivo se expressa, então, através de um 
discurso emitido no que se poderia chamar de primeira 
pessoa (coletiva) do singular. Trata-se de um eu sintático 
que, ao mesmo tempo em que sinaliza a presença de um 
sujeito individual do discurso, expressa uma referência 
coletiva na medida em que esse eu fala pela ou em nome 
de uma coletividade [...].  

 

Vejamos a demonstração do DSC no próprio programa QualiquantSoft 

de como é concebido o depoimento unitário depois de somadas as falas dos 

participantes da pesquisa aqui apresentada. 
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Figura 1 – Discurso do Sujeito Coletivo. 

 

Fonte: Programa Qualiquantsoft, 2018.  

 

Vale ressaltar que na composição do DSC, há mínima interferência do 

pesquisador na elaboração do discurso, isto é, quando precisamos fazer uma 

ligação entre as frases mencionadas, utilizamos o recurso dos colchetes, como 

pode ser observado no quadro acima. Logo, esse discurso é formado pela 

junção das opiniões dos professores de Sociologia sobre determinado assunto, 

formando assim uma Representação Social e quando falamos em 

Representação Social nos referenciamos ao seu autor principal, Serge 

Moscovici, segundo o qual “As Representações Sociais são entidades quase 

tangíveis, que circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de 

uma fala, um gesto, um encontro em nosso universo cotidiano” (MOSCOVICI, 

1978, p. 41).  

 A Representação Social, segundo Guareschi e Jovchelovitch (1995, p. 

71), “[...] É através da ação de sujeitos sociais agindo no espaço que é comum 

a todos, que a esfera pública aparece como lugar em que a comunidade pode 

desenvolver e sustentar saberes sobre si própria, ou seja, representações 

sociais”.  Logo, essa esfera pública que é a escola foi o lugar escolhido para a 

apreensão dessas Representações Sociais, já que é um espaço de trocas de 

saberes e de formação social. 
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4.1.1 Coleta de dados 

 

Os dados das Escolas de Ensino Médio foram obtidos por meio de 

entrevistas com aplicação de questionários caracterizados como semiabertos 

com questões objetivas e dissertativas. Os sujeitos participantes do estudo são 

os professores licenciados em Sociologia e que atuam nas escolas estaduais e 

particulares de Ensino Médio em Natal/RN. Destacando as escolas públicas: 

Escola Estadual Zila Mamede, Escola Estadual União do Povo de Cidade 

Nova, Escola Estadual Anísio Teixeira, CEJA Felipe Guerra, Colégio Estadual 

do Atheneu Norte-Rio-Grandense. Escolas particulares: Êxito Colégio e curso, 

Impacto Colégio e curso, Instituto Sagrada Família, CDF Colégio e Curso, 

Colégio Facex e Centro Avançado de Ensino CADE, totalizando 11 escolas que 

correspondem a 10 professores licenciados em Ciências Sociais e 1 professor 

licenciado em Filosofia. A participação foi consentida pela assinatura de todos 

os professores entrevistados do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TCLE (em anexo). No TCLE assumimos o compromisso do anonimato, o que 

significa que os nomes colocados (como fonte), abaixo dos DSCs são fictícios.  

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS PESQUISADOS 

 

Os atores participantes desse estudo são os professores licenciados 

em Ciências Sociais e que atuam nas escolas públicas e particulares do Ensino 

Médio em Natal/RN. A apresentação dos dados analisados será realizada na 

forma de Discursos dos Sujeitos Coletivos das categorias identificadas em 

cada questão aberta do questionário aplicado.  

 

Quadro 2 - Demonstração dos professores entrevistados.  

Professores entrevistados Quantidade 

Feminino 2 

Masculino 9 

Total 11 

Fonte: Autora, 2018. 
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Gráfico 1 - Professores entrevistados e participantes desta pesquisa. 

 

Fonte: Autora, 2018.  

 

Podemos observar que a quantidade de homens que lecionam a 

disciplina de Sociologia é superior à quantidade de mulheres. Essa diferença 

também ocorre quando observamos a faixa etária, as professoras entrevistadas 

têm menos de trinta anos, já os professores variam entre 27 a 52 anos.  

 

4.3 DISCURSOS DO SUJEITO COLETIVO 

 

Apresentaremos a seguir, os discursos obtidos de acordo com as 

ideias centrais representadas respectivamente pelas categorias encontradas 

nas respostas dos professores. Para que possamos compreender melhor 

esses resultados, traremos inicialmente os discursos dos professores de 

Sociologia das escolas públicas, em seguida os discursos dos professores de 

Sociologia das escolas particulares. 

PERGUNTA 1 (Professores de Sociologia da rede pública) 

Como os conteúdos apreendidos na sua formação acadêmica, por 

exemplo, estágios, disciplinas teóricas e práticas, contribuíram para o 

seu desempenho como professor (a) de Sociologia nas escolas de 

Ensino Médio? 
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Na pergunta 1 foram encontradas três categorias/representações nos 

discursos que são: 

 

Quadro 3 - Demonstração dos resultados das categorias do DSC da pergunta 1 
(professores da rede pública). 

Categorias  Entrevistados  

A – conhecimentos teóricos e 
práticos 

3 

B – prática em sala de aula 1 

C – ênfase teórica em sala de aula 1 

Total  5 
Fonte: Autora, 2018. 

 

Vejamos as suas distribuições no gráfico: 

 

Gráfico 2 - Distribuição das categorias/representações referentes à pergunta 1. 

 
Fonte: Autora, 2018.  

                

A categoria mais relevante como podemos observar acima é a 

categoria A. Vamos para o discurso do sujeito coletivo abaixo: 

 

DSC da Categoria1 A 
 
[O]s estágios e disciplinas, principalmente didática, contribuíram para 
pensar o campo de atuação do professor de Sociologia, [...] Sem o 
conhecimento teórico não há aula de Sociologia. Além das disciplinas 
especiais da área, as atividades de estágio foram fundamentais para a 
minha pratica especialmente no que diz respeito à transposição didática 
dos eixos teóricos, temas e conceitos para a realidade do Ensino Médio. 
[Pois,] Me deram base para o atual estágio profissional [...] o EJA e a 
vivência constante em sala de aula colocam novos desafios não 
conversados nos períodos de graduação. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

A B C

Entrevistados

%



49 
 

(Lauro, Karla, Jaime, Lauro) 

 

Nesse discurso fica evidente a importância dos conhecimentos teóricos 

bem como as disciplinas de estágio, apesar de haver algumas falhas em uma 

disciplina ou outra no que concerne à discussão das atividades dos professores 

do Ensino Médio frente aos programas desenvolvidos pela escola, como 

exemplo, o EJA (Educação de Jovens e Adultos). Isso faz com que o futuro 

profissional se depare com situações inusitadas em sala de aula.  

 

PERGUNTA 1 (Professores de Sociologia da rede particular) 

Como os conteúdos apreendidos na sua formação acadêmica, por 

exemplo, estágios, disciplinas teóricas e práticas, contribuíram para o 

seu desempenho como professor (a) de Sociologia nas escolas de 

Ensino Médio?  

 

Vejamos as categorias:  

 

Quadro 4 - Demonstração dos resultados das categorias do DSC da pergunta 1     
(professores da rede particular). 

Categorias  Entrevistados  

A – conhecimentos teóricos e 
práticos 

2 

B – Práticas em sala de aula 1 

C – Ênfase teórica em sala de 
aula 

2 

D – Não licenciado em Ciências 
Sociais 

1 

Total  6 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Demonstração das categorias no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 - Distribuição das categorias/representações referentes à pergunta 1.  
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Fonte: Autora, 2018 

 

As categorias que mais se destacaram foram às categorias A e C, 

vejamos o DSC. 

 

DSC da Categoria 1A 
 
O aprendizado ocorre simultaneamente na transmissão de 
conhecimentos. [como na] Teoria Política, Didática, Teoria Sociológica. 
Todas as experiências são válidas quando temos objetivos.  
 (Francisco; Ivison) 
 

 

 

Podemos observar que nesse discurso, enfatiza-se também a 

importância das disciplinas teóricas, bem como as experiências vivenciadas 

pelos professores. 

 

DSC da Categoria C 
As teorias foram importantes [, isto é,] os conteúdos foram importantes 
para subsidiar a base de conhecimento, entretanto são falhas em 
proporcionar experiências que contribuíram para as práticas e a 
construção do ser professor. [...] O diferencial foi o estágio. [...] 
 (Edilene, Júlia, Edilene) 

 

Já nesse discurso, percebe-se que as teorias são importantes, 

principalmente os conteúdos abordados na formação acadêmica, mas há 
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falhas no tocante as experiências vivenciadas em campo. Logo, é nos estágios 

que vão se observando essas falhas, sendo assim um diferencial na formação 

do professor. 

 

Vamos para a próxima pergunta: 

 

Pergunta 2 (Professores de Sociologia da rede pública) 

Quais as metodologias de ensino utilizadas em sala de aula? E de que 

forma os alunos recebem essa metodologia? 

 

As categorias dessa questão são as seguintes: 

 

Quadro 5 - Demonstração dos resultados das categorias do DSC da pergunta 2 
(professores da rede pública). 

Categorias  Entrevistados  

A – Aula expositiva dialogada 3 

B – Várias dinâmicas metodológicas  2 

Total  5 
Fonte: Autora, 2018. 

 

Vamos para as suas distribuições no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 4 - Distribuição das categorias/representações referente à pergunta 2. 

 
Fonte: Autora, 2018 

 

A categoria que mais se destacou como vimos à acima foi à categoria 

A, conforme o DSC abaixo: 

 

DSC da Categoria 2A 
 
As aulas buscaram ter muitas informações e materiais visuais, para 
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tentar suprir os desafios dos estudantes que em grande maioria estão 
no mundo do trabalho. [...] Utilizo principalmente métodos dialogados 
especialmente exercícios que possam ser resolvidos em forma de 
discussão; pesquisas, etc. [... U]so muito do humor e histórias para 
explicar os assuntos, gosto de usar a produção de charges e paródias. 
(Lauro, Karla, Augusto) 

 

Nesse discurso vemos a importância da aula expositiva dialogada e 

junto a ela diferentes formas de envolver o aluno e chamá-lo para a discussão 

do assunto explanado. 

 

Pergunta 2 (professores de Sociologia da rede particular) 

Quais as metodologias de ensino utilizadas em sala de aula? E de que 
forma os alunos recebem essa metodologia? 

 

Vejamos as categorias encontradas: 

 

Quadro 6 - Demonstração dos resultados das categorias do DSC da pergunta 2 
(professores da rede particular). 

Categorias  Entrevistados  

A – Aula expositiva dialogada  2 

B – Várias dinâmicas metodológicas 4 

Total  6 
Fonte: Autora, 2018. 

 

Agora veremos abaixo as suas distribuições no gráfico 

 
Gráfico 5 - Distribuição das categorias/representação referentes á pergunta 2. 

Fonte: Autora, 2018 
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A categoria que mais se destacou foi à categoria B, vejamos o seu 

DSC abaixo: 

 

DSC da Categoria 2B 
 
A metodologia usada é a interativa com tecnologia e com a interação do 
aluno na construção do conhecimento. Slides, data show, estudos 
dirigidos e procuro estabelecer a relações tema, conceito e teoria. 
Leitura partilhada, Dinâmicas em grupos entre outras que possam 
despertar o interesse dos alunos em participar da aula como 
colaboradores da construção deu um determinado conteúdo. A aula 
sendo tematizada deve ser dirigida tanto escrita como falada. Focar 
problemas sociais e falar de humanidade. A pesquisa atualizada é 
fundamental para o êxito da aula. (Carlos, Agenor, Júlia, Francisco) 

O discurso mostra as várias dinâmicas usadas em sala de aula para 

envolver o aluno, destacando também o uso de recursos tecnológicos para o 

ensino-aprendizagem do discente.  

 
Vamos para a última pergunta: 

 

Pergunta 3 (Professores de Sociologia da rede pública) 
Quais os desafios ou dificuldades você encontra para lecionar 
Sociologia? 

 

As categorias encontradas foram:  

 

Quadro 7 - Demonstração dos resultados das categorias do DSC da pergunta 3 
(professores da rede pública).  

Categorias  Entrevistados  

A - Tempo de aula, 

interdisciplinaridade e ausência de 

recurso didático.  

3 

B - Deficiências básicas de 

aprendizagem 

2 

Total 5 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Sua distribuição no gráfico ficou da seguinte forma:  
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Gráfico 6 - Distribuição das categorias/representações referentes à pergunta 3. 

 

Fonte: Autora, 2018. 
 

Mais uma vez a categoria que se destacou foi à categoria A, logo, 

segue seu discurso: 

 

DSC da Categoria 3A 

[...], [considero que] é a carga horária insuficiente da disciplina, [isto é] 

tempo de aula. Uma aula por turma e a ausência de recursos materiais 

na escola como projetor, vídeo, etc. [Assim como] materiais didáticos 

para o EJA, falta de atuação com outras áreas científicas (Geografia, 

História, Biologia) 

(Karla, Lauro, Daniel, Lauro) 

 

Destaca-se nesse discurso a carga horária insuficiente, ausência de 

recursos materiais e a falta de atuação de outras disciplinas na junção do 

aprendizado dos alunos. 

 

Pergunta 3 (professores de Sociologia da rede particular) 
 
Quais os desafios ou dificuldades você encontra para lecionar 
Sociologia? 
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Vejamos as distribuições das categorias:  

 

Quadro 8 - Demonstração dos resultados das categorias do DSC da pergunta 3 
(professores da rede particular).    

Categorias Entrevistados 

A - Tempo de aula, interdisciplinaridade 
e ausência de recurso didático. 

2 

B - Deficiências básicas de 
aprendizagem 

1 

C - Ausência de formação em Ciências 
Sociais 

1 

D – Desfavorecimento político 
pedagógico e social da disciplina de 
Sociologia  

2 

Total  6 

Fonte: Autora, 2018. 

 

 

Vamos para suas distribuições no gráfico: 

 

Gráfico 7 - Distribuição das categorias/representações referentes à pergunta 3. 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 
As categorias que mais se destacaram foram às categorias A e D, 

vejamos os discursos: 
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DSC da Categoria 3A 
 
A falta de carga horária maior e projetos paralelos relacionados a 
disciplinas. [...] Tempo de aula (que é menor do que outras disciplinas) 
e resquícios de preconceito com a disciplina. 
 (Ivison, Júlia) 

 

 Nesse discurso salienta-se além da falta de carga-horária e da 

parceria com outras disciplinas, há também o preconceito com a disciplina de 

Sociologia.  

 

DSC da Categoria 3D 
[Na minha opinião os maiores desafios estão representados pelo] 
preconceito e a resistência dos pais com relação a esse processo. 
Muitos pais acreditam [que] a Sociologia doutrina os meninos que 
assistem às aulas. [...] O maior desafio é o descrédito, tanto da parte 
dos estudantes, como dos colegas e chefia. Outra dificuldade é o 
tempo reduzido de aula. (Agenor, Edilene) 

 

Aqui nesse discurso o preconceito com a disciplina de Sociologia fica 

mais nítido, bem como o tempo reduzido de aula. Imbuídos dessas 

informações vamos para o próximo passo dessa análise.  

 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM O DSC 

 

Neste tópico faremos uma discussão conforme os resultados obtidos 

com os fragmentos dos depoimentos colhidos no DSC, procurando desta forma 

demonstrar a representação social que envolve cada discurso em si, mediante 

o meio institucional escolar que envolve os atores entrevistados nesta 

pesquisa, isto é, os professores de Sociologia. A proposta do Discurso do 

Sujeito Coletivo ressalta a disjunção com a lógica quantitativo-classificatório 

das categorias, pois se trata de resgatar o discurso como um símbolo de 

conhecimento dos próprios discursos. Portanto, os DSCs que são 

apresentados nesta pesquisa dissertativa busca tornar claro, a representação 

social através das falas dos professores quando relatam suas experiências 

sobre o ensino-aprendizagem da disciplina de Sociologia nas escolas públicas 

e particulares de Ensino Médio em Natal/RN. Entretanto, além dos DSCs, 

traremos também para essa análise depoimentos individuais que julgamos ser 

pertinentes no intuito de trazer para nossa discussão as realidades vivenciadas 
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pelos docentes aqui entrevistados.  

 

4.4.1 Discurso sobre a formação dos professores 

 

Em relação ao DSC da pergunta 1 (páginas 56 e 58), feita aos 

professores sobre a contribuição da formação acadêmica em seu desempenho 

como professor de Sociologia nas escolas de Ensino Médio verificamos entre 

as respostas tanto dos professores que atuam nas escolas públicas quanto dos 

que atuam nas escolas particulares a ênfase nas teorias apreendidas da área 

de Ciências Sociais, incluindo a Didática proveniente da área da Educação. 

Juntamente com a prática de iniciação à docência, isto é o estágio 

supervisionado de formação de professores contribuíram para suas formações. 

Entretanto, apontam falhas em ambas as partes, tanto na teoria quanto na 

prática de sala de aula. Os professores são vistos como atores competentes 

detentores de conhecimento, mas ao adentrar o espaço da sala de aula, 

percebem que a teoria não é suficiente para desenvolver as competências que 

lhes são exigidas como profissional da educação, com isso percebem que a 

sala de aula, é um espaço de produção de saberes específicos que advêm da 

sua própria prática, corroborando assim com o que é expresso por Tardif 

(2014), “muita coisa da profissão se aprende com a prática, pela experiência, 

tateando e descobrindo, em suma, no próprio trabalho.”  

Logo, é na prática que o professor vai descobrindo as deficiências em 

suas formações. Até o quinto período da licenciatura do curso em Ciências 

Sociais os futuros docentes cumprem as disciplinas teóricas semelhantes aos 

futuros bacharéis do mesmo curso, portanto, essas disciplinas são ministradas 

por professores universitários, pesquisadores que na sua formação acadêmica 

não tiveram nenhum contato com as escolas secundárias. Podemos observar 

isso na fala de um dos professores entrevistados: “A contribuição foi mínima, 

pois alguns professores pesquisadores possuem uma linguagem diferente do 

que os licenciandos precisam.” Essa fala se assemelha ao que diz Tardif 

(2014), os professores em sua formação passam por teorias, Sociológicas, 

Filosóficas, Psicológicas, Históricas, Didática, etc, que muitas vezes são 

ministradas por professores que não tem nenhum tipo de relação com o ensino 

básico e nem conhecem a sua realidade.  
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Diante disso, sabemos que a licenciatura deverá ser cumprida em oito 

períodos, então, cabendo ao futuro professor de Sociologia, apenas três 

períodos para que tenham contato mais próximo com as disciplinas da área de 

Educação, a qual o fará ter uma visão de como se desenvolve o ambiente 

escolar. Uma de nossas professoras entrevistadas, em uma das perguntas que 

fizemos com relação á participação dos professores no PIBID de Ciências 

Sociais como processo formativo no desempenho em sala de aula, a 

professora nos diz: “A formação adquirida com as experiências do PIBID 

contribuíram de forma mais significativa do que os estágios e disciplinas 

teóricas e práticas que compõem a grade curricular do curso. As experiências 

de vivenciar o dia a dia nas escolas não foi suficiente com os estágios.” (Júlia – 

professora de Sociologia no Centro Avançado de Ensino CADE). 

Nesse contexto de formação do professor de Sociologia direcionada ao 

seu desempenho em sala de aula, traremos para dialogar conosco a 

professora Handfas, segundo ela: 

 

São os saberes provenientes dos conteúdos específicos 
das disciplinas que, juntamente com os saberes 
curriculares, que são os conteúdos e os métodos que a 
escola apresenta como saberes sociais definidos e 
selecionados e com os saberes profissionais, que são 
aqueles transmitidos pelas instituições de formação, 
formam um conjunto articulado de saberes que operados 
pelo professor, formam uma dinâmica bastante complexa 
da prática pedagógica (HANDFAS; MAÇAIRA, 2012, p. 
30).  

 

Isso confirma o que retrata um dos nossos entrevistados, quando 

questionado a respeito da contribuição dos estágios, disciplinas teóricas e 

práticas para o seu desempenho em sala de aula: “Contribuíram com o 

conhecimento, a prática foi no chão da escola.” Como podemos perceber essas 

são algumas lacunas que enfrentam o curso de licenciatura em Ciências 

Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na formação 

dos seus docentes. 
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4.4.2 Discurso sobre as metodologias de ensino 

 

O DSC da pergunta 2 (páginas 59 e 60) que aborda as metodologias de 

ensino utilizadas em sala de aula pelos professores, encontramos duas 

realidades frente aos docentes entrevistados nessa pesquisa. De um lado, os 

professores das escolas públicas destacam que a metodologia utilizada por 

eles para ministrar as aulas de Sociologia é a aula expositiva dialogada, 

buscam assim, manter o diálogo para a troca de conhecimentos entre ele 

(professor) e o aluno. Como ênfase, podemos ver que “o docente, como sujeito 

do conhecimento, é mediador pelo diálogo da relação entre ele e o educando e 

o saber de formação ali postos em interação” (CAMPOS, 2013, p.24).  

Nesse DSC temos a oportunidade de adentrar no espaço escolar e 

vislumbrar as aulas proferidas pelos docentes. “Compreende-se, portanto, que 

o papel do professor é o de mediador das relações, da aprendizagem e do 

conhecimento” (CAMPOS, 2013, p.13). Já no discurso dos professores que 

atuam na rede particular podemos ver que eles utilizam como metodologias 

várias dinâmicas de ensino para envolver os alunos nos conteúdos abordados 

em sala de aula, como o próprio discurso traz. O uso interativo da tecnologia 

com o intuito de levar o aluno a se envolver na construção do conhecimento, o 

uso de slides, Datashow, estudos dirigidos, buscando estabelecer uma relação 

entre tema, conceito e teoria.  

Os professores das escolas públicas de ensino usam de forma 

excessiva o recurso da aula expositiva dialogada e o uso de materiais visuais 

para a melhor compreensão dos alunos. O método da pesquisa é usado tanto 

pelos professores das escolas públicas quanto das escolas privadas, pois 

também é tido como fonte de construção de conhecimentos visto que é 

fundamental para o êxito da aula.  Diante desse contexto é na interação diária 

entre professores e alunos que o conhecimento é construído.  

O docente imbuído das teorias apreendidas nos bancos da universidade 

vai se deparando com uma realidade que o desafia cotidianamente. Campos 

(2013), ao refletir sobre saberes docentes afirma que, ser professor é uma arte 

e que é na prática da sala de aula que este professor se faz docente, seja por 

meio da intuição, da criatividade ou do improviso. Portanto, o professor se faz a 
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partir da prática que ele vai adquirindo ao ministrar suas aulas. “Nesse sentido, 

o professor recria pela sua prática, refazendo, reestruturando, reelaborando e 

discernindo as respostas às questões da sala de aula, tomando decisão no 

momento da ação” (CAMPOS, 2013, p.21).  

Trazendo mais uma vez Tardif (2014), para nos auxiliar nesta reflexão, 

observamos que para este autor, o trabalho exercido pelo professor está ligado 

a sua cultura pessoal que vem da sua história de vida elencado a sua cultura 

escolar anterior, perpassando pelos conhecimentos disciplinares adquiridos na 

universidade, em conhecimentos didáticos e pedagógicos oriundos na sua 

formação profissional. Nesse processo formativo, o professor se apoia nos 

conhecimentos curriculares vindos dos programas governamentais, além de 

guias e manuais escolares e assim vão se baseando no seu próprio saber 

experiencial vivenciado no seu ambiente escolar, sem falar dos professores 

que se espelham em outros professores perpetuando assim as tradições 

peculiares referentes ao ofício do professor.  

Podemos perceber aqui o desenvolver da acumulação do capital cultural 

incorporado. Segundo Bourdieu (2015, p.82), “A acumulação de capital cultural 

exige uma incorporação que, enquanto pressupõe um trabalho de inculcação e 

de assimilação, custa tempo que deve ser investido pessoalmente pelo 

investidor [...]” Esse embasamento teórico corrobora com o que colhemos nas 

entrevistas, dos 11 professores pesquisados só dois tinham apenas a 

graduação, um tem especialização e oito possuem pós-graduação, isto é, 

mestrado. Diante dessas afirmações podemos observar que os saberes dos 

professores são plurais e ao mesmo tempo precisos para desenvolver uma 

interação com os alunos por meio das metodologias utilizadas em sala de aula. 

Um exemplo de metodologia realizada por uma das entrevistadas mostra a 

participação e o envolvimento dos alunos em sua aula: “Em uma aula sobre 

gênero a turma foi dividida em dois grupos, homens e mulheres. Cada grupo 

recebeu uma cartolina e nela as mulheres colocariam o que é ser homem e os 

homens colocariam o que é ser mulher na sociedade. Após apresentação de 

ambos os cartazes foram destacadas as principais características e a partir 

delas construiu-se o conceito de gênero. Para o aluno a aula se torna mais 

interessante e o envolve fazendo com que consiga compreender tais conceitos 

de uma forma mais descontraída e de acordo com seus conhecimentos de 
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mundo” (Júlia - professora de Sociologia, leciona no Centro Avançado de 

Ensino – CADE). 

Nesse depoimento da professora podemos observar os saberes 

pedagógicos e teóricos utilizados por ela como metodologia para ministrar sua 

aula e assim levar os alunos à reflexão do conceito de gênero. Outra 

professora entrevistada usou o recurso do show do milhão como metodologia 

de ensino: “foi o fazer um “Show do milhão”. Fiz os slides com o layout do jogo 

com perguntas sociológicas. Foi maravilhoso” (Edilene – professora de 

Sociologia no colégio Sagrada Família). 

Aqui percebemos a experiência pessoal da professora aplicado para a 

aprendizagem dos alunos. Trazendo mais um depoimento, o professor utiliza 

como metodologia o recurso da produção de charges e o contar de histórias: 

“Às vezes eu uso a produção de charges, paródias... Mas percebo que eles 

gostam quando explico contando histórias e desenhando os alunos como 

personagens” (Augusto – professor de Sociologia na escola Estadual Anísio 

Teixeira). 

As observâncias dos tipos textuais levam o professor a direcionar sua 

aula em conformidade com o conhecimento de mundo dos seus alunos. 

Portanto, “o trabalho docente é complexo, interativo e prático. Define-se na sua 

concretude pelas relações que se estabelecem de forma dialógica e 

comunicativa entre sujeitos – professor e aluno – em torno do processo de 

ensinagem e aprendizagem” (CAMPOS, 2013, p. 39).  

Essa ação pode ser percebida neste exemplo, quando o entrevistado 

relata sua experiência metodológica: “Geralmente “jogo” uma frase relacionada 

ao conteúdo, por exemplo, uma frase de Gabriel – o Pensador, a partir daí 

aplico o conteúdo” (Jaime – professor de Sociologia na escola Estadual União 

do Povo). 

Desta forma, “[...] o professor não se limita a aplicar teorias ou técnicas 

de ensino, mas o trabalho exige do professor a criatividade, a experiência, a 

paciência, a vivência e o tempo.” (CAMPOS, 2013, p.19).  
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4.4.3 Discurso sobre os desafios e dificuldades ao lecionar a disciplina de 

sociologia 

 

No DSC da pergunta 3 (páginas 62 e 63) os professores falam das 

dificuldades que encontram para ministrar as aulas de Sociologia. No DSC dos 

professores de Sociologia das escolas públicas do Ensino Médio, destaca-se a 

carga horária insuficiente da disciplina e a ausência de materiais, como 

projetor, vídeos para o uso de recursos visuais, como também a falta de livro 

didático para o EJA, além disso, os professores reclamam da falta de parceria 

com outras disciplinas, por exemplo, História, Geografia e Biologia na 

construção do conhecimento dos alunos. Quando a escola tem o recurso do 

projetor é necessário que o professor agende o dia que vai usá-lo em sua aula. 

Isso, quando não falta um cabo para plugá-lo a um computador.  

Diante desses desafios para ministrar as aulas de Sociologia uma das 

professoras entrevistadas utiliza o recurso do Facebook para ter um contato 

maior com seus alunos e passar alguma atividade, posto que o tempo reduzido 

de aula dificulta muitas vezes a ministração dos conteúdos que precisam ser 

abordados em sala para o cumprimento dos assuntos que foram selecionados 

para um determinado bimestre e assim contemplarem o que foi organizado no 

plano de ensino. Logo, o grupo organizado no Facebook pela professora 

denomina-se, Discutindo Sociologia, vejamos a página a seguir: 
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Figura 2 – Pagina do Grupo Discutindo Sociologia no Facebook 

 
Fonte: Facebook, 2018. 

 

Nessa página há uma completa interação entre a professora e os alunos 

que postam além dos assuntos da área da Sociologia, assuntos referentes à 

inscrição nos cursinhos para os alunos do terceiro ano que vão prestar o 

exame do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), bem como outros cursos 

profissionalizantes, dentre postagens engraçadas que remetem aos autores 

clássicos da Sociologia. Outra dificuldade apontada pelos professores das 

escolas públicas está relacionada à leitura, pois conforme os docentes 

entrevistados os alunos não gostam de ler.  

Assim como os professores de Sociologia das escolas públicas, os 

professores de Sociologia das escolas particulares do Ensino Médio destacam 

a carga horária insuficiente da disciplina e também a falta de interação entre 

outras disciplinas para facilitar a aprendizagem dos alunos. Outro fator 

levantado pelos docentes é o preconceito com a disciplina de Sociologia, essa 

resistência à disciplina ocorre tanto no interior da escola através de 

coordenador pedagógico, quanto dos colegas de profissão, e dos alunos. Já no 

que concerne ao exterior da escola encontram a resistência dos pais ao ensino 

da Sociologia.  Diante dessas explanações vemos que o ambiente escolar é 

um espaço de relações sociais que envolvem costumes e valores decorrentes 
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do hábito adquirido no âmbito familiar e social, segundo Bourdieu, habitus são 

disposições duráveis e transponíveis aos indivíduos, isto é, a cada fase da vida 

correspondem determinados tipos de habitus.  

Logo, a maioria das escolas particulares de Natal, são de origem 

religiosa, conforme constatei no período das entrevistas, em que pese, a 

dificuldade para adquirir informações sobre a instituição ter ou não no seu 

quadro docente, professores de Sociologia. Dessa forma, são escolas de 

cunho conservador e que predispõe o ensino segundo regras e preceitos 

oriundos da religião católica e assim vão direcionando a forma de ensino que 

cabe aos seus alunos. O professor de Sociologia ao ser contratado por essas 

escolas precisa se submeter as suas regras e ter o seu plano de aula 

observado por seus coordenadores pedagógicos, isso quer dizer que nem tudo 

que a Sociologia traz como ensino pode ser ministrado aos alunos. 

 Uma das professoras entrevistadas me relatou que na escola de freiras 

(Dom Marcolino Dantas) em que lecionava, após dar o conteúdo sobre gênero, 

foi chamada à direção da escola, onde a freira responsável chamou-lhe a 

atenção sobre a forma de como o conteúdo tinha sido abordado, pois, de 

acordo com as regras da escola o ensino tem que se basear nos ensinamentos 

de Jesus, algumas semanas depois ela foi demitida. Outro professor, falou que 

na escola em que ele trabalha, dentre os conteúdos selecionados para que 

ministrasse uma aula, envolvia religião, e quando ele foi ministrar a aula, a 

coordenadora pediu para assistir, o mesmo permitiu e ela assistiu a aula dele. 

Mesmo diante de tanto conservadorismo, algumas escolas particulares 

religiosas permitem até certo ponto a explanação de alguns assuntos que são 

considerados tabus pela sociedade.  

Podemos perceber nessas situações a prevalência de um poder 

simbólico que gira em torno desse grupo institucionalizado, que pode ser 

invisível para alguns, mas que tem legitimidade a partir da cumplicidade 

daqueles que se deixam levar por ele ou até mesmo daqueles que o exercem 

para a construção da realidade em que estão inseridos e assim visam 

estabelecer uma ordem entre seus participantes. Outro ponto relevante 

levantado pelos professores é o descrédito dos colegas de trabalho, isso nos 

remete mais uma vez a Bourdieu (2015), quando o autor aborda o capital 

cultural institucionalizado, ou seja, aquele que vem sob a forma de diploma, 
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pois confere aos que possuem uma autonomia em relação ao seu portador, um 

reconhecimento, o que permite uma comparação dos diplomados entre si.  

As escolas particulares são mantidas pelos pais dos alunos que detêm 

certo poder aquisitivo e com isso exigem para seus filhos uma melhor 

qualidade no ensino, tanto que eles observam através de uma lista as escolas 

que se destacam na preparação dos seus filhos para exames preparatórios do 

ENEM dentre outros visando à universidade e o mercado de trabalho.  Logo, é 

aqui também que os professores de Sociologia encontram dificuldades, pois, 

conforme vimos no DSC da pergunta 3 páginas (62 e 63), os pais acreditam 

que a disciplina de Sociologia pode doutrinar os seus filhos. Com isso, essa 

socialização a qual os alunos são submetidos fazem com que eles também 

vejam a disciplina sem interesse e sem muita serventia frente às demais 

disciplinas que os levam a alcançar seus objetivos, isto é, perpetuar o capital 

econômico da família. 

 Podemos verificar também nas entrevistas com os professores das 

escolas particulares a permanência de docentes de outras áreas lecionando a 

disciplina de Sociologia, por exemplo, o professor de Filosofia, que para 

completar sua carga horária ministra aulas de Sociologia. Em um dos 

momentos da entrevista, o professor relatou que quem chegar à escola sendo 

professor de Sociologia, pode lecionar Filosofia e quem for de Filosofia leciona 

também Sociologia, isso corrobora com todo o respaldo histórico pelo qual 

passou e ainda passa, conforme constatamos em nossa ida ao campo de 

pesquisa que a disciplina de Sociologia no cenário educacional brasileiro pode 

ser lecionada por outros professores formados em outras disciplinas. O que a 

leva a ser ministrada de qualquer jeito, levando os alunos ao desinteresse em 

conhecê-la de forma mais aprofundada.  

Quando questionado, o professor de Filosofia sobre quais as 

dificuldades e desafios para lecionar Sociologia, ele respondeu: “a principal 

dificuldade que encontro é não ter formação na área de Ciências Sociais” 

(Carlos Eduardo – professor de Filosofia e Sociologia no Impacto colégio e 

curso).  

Nas dificuldades apresentadas pelos professores das escolas 

particulares o uso da internet é tido como uma deficiência básica de 

aprendizagem conforme explicita a categoria B do DSC: “As redes sociais 
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eletrônicas”. Os alunos do ensino fundamental II e Médio tem dificuldade em 

diferenciar “Informação” de “Formação” (Francisco – professor de Sociologia no 

Êxito colégio e curso). 

Podemos verificar aqui nesse discurso que o professor busca usar as 

redes sociais como uma forma de pesquisa em suas aulas e os alunos devido 

ao envolvimento de toda uma gama de informações que as redes sociais nos 

trazem acaba se desvencilhando do atual propósito que o professor tenta 

atingir que é a aprendizagem. Comparando ao uso das redes sociais na escola 

pública como trouxemos acima, vemos o uso da mesma rede, mas com 

objetivos diferentes, uma faz parte da metodologia de ensino a outra é uma 

extensão da aula que não chegou a se cumprir totalmente em seu horário, bem 

como a utilidade de levar os alunos ao conhecimento de tudo o que acontece 

na escola e os cursos destinados ao seu aprimoramento e a sua qualificação 

como estudantes das escolas públicas de Ensino Médio.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos no primeiro capítulo dessa dissertação, ao longo da história 

política do Brasil, a Sociologia passou por momentos de inclusão e exclusão, 

de acordo com os interesses políticos vigentes.  

No desenvolver da nossa pesquisa mostramos o processo de 

adequação de um modelo formativo educacional oriundo de um modelo 

francês, na busca de adequar a formação dos professores de todas as áreas, a 

partir da criação dos cursos de licenciatura, no governo de Getúlio Vargas, e 

assim direcionou todas as fases pela qual se deve passar o professor. A partir 

desse resgate histórico procuramos compreender como se dá a formação do 

professor de Sociologia nas instancias políticas educacionais, onde essa 

disciplina em algumas ocasiões sofreu alterações por meio dos regimes 

políticos para manter-se no currículo das escolas secundárias, onde no período 

de governo ditatorial foi considerada como doutrinária. Período esse em que 

professores como Darcy Ribeiro, dentre outros foram exilados. 

Esse pequeno resgate de tudo o que foi discutido aqui, tem o objetivo 

de demonstrar o quanto a Sociologia está subordinada ao poder político que 

rege e determina a condução de um povo e suas categorias. E quando se trata 

da educação traça as diretrizes pelos quais os profissionais envolvidos devem 

perpassar para alcançar determinadas metas que visam alavancar a economia 

do país. Logo, diante desse poder que começa de forma de regime estatal e vai 

se destrinchando em lugares de micropoder, conforme estabelece Michel 

Foucault (1987) quando diz que o poder está em todo lugar e dentre ele na 

escola que é um espaço de relações sociais regidas por disciplina que segundo 

conceituação foucautiana é um lugar heterogêneo e fechado em si mesmo. 

Logo, é nesse espaço escolar, que estão inseridos os professores de 

Sociologia mantendo assim a sua luta frente aos vieses políticos do sistema 

educacional brasileiro.   

Vimos através de nossa análise depois de apreendido o DSC dos 

professores de Sociologia entrevistados, que esses profissionais da educação 

buscam desempenhar seu trabalho segundo a formação acadêmica vivenciada 

por eles através das teorias, práticas de estágio e outros conhecimentos 

correlatos as suas experiências de vida. Entretanto, ficou evidente que tanto os 
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professores que lecionam Sociologia nas escolas particulares quanto os que 

lecionam nas escolas públicas apontaram falhas nos conhecimentos adquiridos 

no período que cursaram a licenciatura em Ciências Sociais. Segundo os 

professores as lacunas se concentram nas teorias ministradas pelos docentes 

bacharéis que em sua caminhada acadêmica não conheceram a realidade das 

escolas de Ensino Médio. 

Quando se referem aos estágios supervisionados discorrem sobre as 

dificuldades nas escolas decorrentes de problemas no prédio da instituição, 

falta de merenda, de água e até mesmo da oportunidade de ministrar as aulas 

que o estágio exige para a sua formação, com isso muitos professores recém-

formados quando concursados ou contratados temporariamente como no caso 

das escolas públicas e os contratados pelas escolas particulares sentem na 

pele a falta de um contato maior com o convívio escolar durante o estágio. 

Logo, é no espaço da sala de aula que o professor se faz professor, é no dia a 

dia que ele vai conhecer o seu aluno e vice versa, é na aula ministrada que ele 

vai refletir se conseguiu chegar até seus discentes. E aqui os professores de 

Sociologia desenham suas metodologias, nas escolas públicas do Ensino 

Médio priorizam as aulas expositivas dialogadas utilizando-se muitas vezes dos 

recursos das charges, quadrinhos, músicas e slides, isso quando a escola 

disponibiliza o material didático necessário para auxiliar o professor em seu 

processo de ensino. Como é o caso dos professores de Sociologia que 

ensinam na Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois conforme um dos 

professores que respondeu ao nosso questionário falta livro didático de 

Sociologia para esse grupo de alunos. Já os professores das escolas 

particulares do Ensino Médio partem de um viés que envolve várias dinâmicas 

de ensino como nos mostrou o DSC da segunda pergunta referente às 

metodologias de ensino, percebemos aqui que cada espaço escolar 

corresponde determinados tipos de habitus, seguindo os moldes de Bourdieu, 

que vão sendo arraigados pelos professores mediante as reações de seus 

estudantes sobre as aulas ministradas. Seja alunos da periferia como é o caso 

das escolas públicas, seja os alunos que possuem certo poder aquisitivo como 

é o caso das escolas particulares, a partir desse contato esses professores se 

adequam as suas realidades.  

Nas escolas públicas se preza as aulas expositivas dialogadas e a 
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apresentação de seminários, isso porque aqui no espaço da sala de aula o 

professor de Sociologia obtêm o retorno sobre a compreensão ou não do tema 

abordado na aula. No entanto, isso vai depender do gosto dos alunos pela 

disciplina de Sociologia, e também da forma com que o professor envolve o 

estudante na discussão de determinados assuntos, conforme nos relatou no 

questionário um dos professores da escola pública, quando disse que os 

alunos gostam quando o tema aborda a realidade deles. Já nas escolas 

particulares os professores de Sociologia visam o dinamismo para envolver os 

alunos em suas aulas, pois encontram resistência frente aos discentes, 

entretanto, com a obrigatoriedade da Sociologia nas provas do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), os docentes veem nessa oportunidade um ponto 

positivo para envolver os alunos nos temas ministrados, posto que os 

estudantes resistem a alguns conteúdos discutidos pela Sociologia.  

Convêm observar aqui, outro ponto relevante para o nosso estudo, 

pois, corrobora com o que vem passando as Ciências Sociais ao longo dos 

anos desde que chegou às universidades brasileiras, e que diversos estudos 

envolvendo a disciplina já haviam levantado que é a exclusão da Sociologia 

das escolas de ensino básico no Brasil. E aqui na cidade de Natal/RN, não é 

diferente, posto que pude constatar nas respostas dos questionários ficando 

explícito no DSC da pergunta três do questionário sobre os desafios e 

dificuldades encontrados ao lecionar Sociologia. Fica nítida a diferença de 

salário entre os professores de Sociologia, os professores das escolas públicas 

recebem um salário superior aos professores das escolas particulares, já que 

os mesmos recebem por horas trabalhadas. A carga horária insuficiente faz 

com que esses educadores lecionem em mais de uma escola, além do desafio 

de ministrar uma aula em menos de 50 minutos, isso tanto para os professores 

da rede pública quanto os da rede privada.  

Se nas escolas públicas os professores de Sociologia apontam como 

dificuldade a falta de interesse dos alunos pelas leituras e a falta de parceria 

com outras disciplinas, os professores de Sociologia das escolas particulares 

apontam como desafio para lecionar a Sociologia além da carga horária 

insuficiente o preconceito existente com a disciplina tanto pelos alunos, como 

demais professores, equipe pedagógica e os pais dos estudantes, isso mostra 

que a consciência conservadora ainda persiste no meio educacional, 
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principalmente nas escolas particulares de cunho religioso, onde as regras 

disciplinares regem os preceitos da escola e os valores das famílias 

tradicionais, que perpetua um pensamento político e econômico de valorização 

do mercado capitalista.  

Diante dessas realidades enfrentadas pelos professores de Sociologia, 

tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas do Ensino Médio 

vamos, nos deparando com situações que vem ocorrendo ao longo da história 

das Ciências Sociais e que permanecem as mesmas, como exemplo, 

professores de outras disciplinas ministrando aulas de Sociologia de forma 

superficial sem o conhecimento formativo dessa ciência, a luta pela valorização 

e permanência da disciplina no currículo do Ensino Médio, sem falar do 

retrocesso que a Sociologia mais uma vez vem passando no cenário politico 

educacional, passando a ser disciplina optativa novamente conforme a medida 

provisória 746/2016.  

A luta é nossa, por isso é “pela” Sociologia. Diante desse contexto 

educacional, a luta pela Sociologia permanece através dos seus professores 

licenciados, como comprovado por este estudo e como foi transmitido por 

outros trabalhos acadêmicos e por autores que viveram e transcreveram essa 

luta por meio dos seus livros. Ciente de que percorri um caminho que me levou 

a conhecer o espaço escolar por meio da Sociologia, percebo que ainda há 

muito a se fazer, principalmente no que concerne à resistência frente a uma 

ciência que tem muito a oferecer na transmissão de conhecimento.    
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APÊNDICE A - Questionário 

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

 

 

TITULO DA PESQUISA: O Ensino da Sociologia Na Perspectiva dos 

Professores De Sociologia do  Ensino Médio Em Natal/RN 

 

Questionário 

 

Pesquisadora responsável: Jacqueline Tavares da Silva 

Email: jacquedod@hotmail.comContato: (84) 98761-3515 

Professora orientadora: DrªLore Fortes 

Data: __/__/__ 

Escola: ____________________________________________________________ 

1. Você aceita participar dessa pesquisa?   Sim (  ) Não (  ) 

2. Nome: __________________________________________________ 

3. Idade: __________________________________________________ 

4. Sexo: Masculino: (  )  Feminino: (  ) 

5. Estado civil: Solteiro (a) (  )  Casado(a): (  ) 
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6. Escolaridade: Superior completo: (  )Especialização: (  ) 

 Pós – graduação: (  ) 

 

7. Desde quando está atuando como professor de Sociologia no Ensino 

Médio? 

________________________________________________________ 

8. Há quanto tempo você leciona nesta escola? 

________________________________________________________ 

 

8.1. Você leciona em mais de uma escola? Quais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. Dentre os materiais utilizados como metodologia de ensino e aprendizagem, 

quais você mais utiliza em sala de aula?  

Livro didático: (  ) 

Internet: (  ) 

Computador: (  ) 

Quadro: (  ) 

Projetor: (   )   Outros: (  )_________________________ 

 

10. Como os conteúdos aprendidos na sua formação acadêmica, por exemplo, 

estágios, disciplinas teóricas e práticas, contribuíram para o seu desempenho 

como professor (a) de Sociologia nas escolas de Ensino Médio? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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11. Você participou do PIBID de Ciências Sociais? Sim (  )  Não (  )  Caso 

positivo, no que essa participação lhe ajudou no seu desempenho em sala de 

aula? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

12. Quais as metodologias de ensino utilizadas em sala de aula? E de que 

forma os alunos recebem essa metodologia? Fale um pouco sobre isso. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13. Quais os desafios ou dificuldades você encontra para lecionar Sociologia? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

14. Você já teve ou criou uma experiênciou metodologia que se tornou exitosa 

para ensinar Sociologia? Você aplica essa metodologia em sala de aula? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

15. Como você vê a nova mudança na grade curricular do Ensino Médio, a 

qual torna mais uma vez Sociologia e Filosofia disciplinas optativas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ANEXO A – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 

 

TÍTULO VI 

 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 

objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de 

cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

 I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço;  

II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades.  

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 

e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade Normal. 

 Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 

 I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 

 II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

 III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis.  

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 

básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a 

base comum nacional. 

 Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática 

de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 
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ANEXO B - Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual União do Povo de 

Cidade Nova 

 

 

‘JUSTIFICATIVA 

 

 

 O referido documento tem a finalidade de implementar os dispositivos da 

nova LDB e servir de sibsídio para a ESCOLA ESTADUAL UNIÃO DO POVO 

DE CIDADE NOVA (situada à Travessa Getulio Vargas, s/n na cidade de Natal, 

Estado do Rio Grande do Norte) exercer com excelência o Projeto Político 

Pedagógico da referida instituição. 

 O que consta neste regimento tem sustentabilidade na lei aprovada pelo 

parecer no 005 de 25 de fevereiro de 2002, do Conselho Estadual de 

Educação, o mesmo apreciado pelos inspetores da Subcoordenadoria de 

Organização e Inspeção Escolar da Secretaria Estadual de Educação do Rio 

Grande do Norte. 

 Ressaltamos que este Regimento Escolar é um instrumento de 

organização administrativa e pedagógica que expressa à consciência da 

comunidade escolar. Torna-se imprescindível a tarefa educativa de conferir e 

dar-lhe a contemporaneidade por meio da reflexão coletiva, evidenciando o seu 

caráter democrático, político e pedagógico. Comprometido com a qualidade do 

Ensino e a Gestão Democrática. 

 

 

 

 

TÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS DA ESCOLA 

Capítulo I 

Da Identificação 

 

Art. 1o A Escola Estadual União do Povo de Cidade Nova, Ensino Fundamental 

Anos Finais e Médio Inovador e Diferenciado, situa-se à Travessa Getúlio 

Vargas, s/n, bairro de Cidade Nova, em Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Art. 2o- A Escola Estadual União do Povo de Cidade Nova mantida pelo poder 
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público e administrada pela Secretaria de Estado, da Educação e dos 

Desportos foi criada peloDecreto N° 7.043 DE 07/12/1976 – ART. 2° E 3° do D.O de 

23 de Abril de 1984, iniciando suas atividades a partir do Decreto No 8.928 de 

23/04 /1984. Funciona em três turnos (Matutino, Vespertino e Noturno) com o 

Ensino Fundamental Maior (6° ao 9° Ano) e Ensino Médio (1° ao 3° Ano). 

Art. 3o_ A gestão da referida escola será exercida pela Equipe de Direção e 

Vice Direção, com o auxílio e fiscalização do conselho da Escola, que tem 

regimento próprio. 

A equipe de Direção da Escola será composta por: 

1. Um Diretor; 

2. Um Vice-Diretor; 

3. Um Coordenador Pedagógico; 

4. Um coordenador Financeiro; 

 

 

Capítulo II  

Da Proposta Pedagógica 

 

Art. 4º - A proposta pedagógica fundamenta-se nos princípios expressos no 

Projeto Político e Pedagógico e tem por finalidade a educação básica nos 

níveis Fundamental Anos Final e Médio, de acordo com o Decreto No 18.463, 

de 24 de Agosto de 2005 regulamentado pela Lei complementar Estadual 

No290, de 16 de Fevereiro de 2005. 

Art. 5o- A Educação ministrada tem por finalidade desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e nos estudos 

posteriores. 

 

Art. 7o- São objetivos específicos do Ensino Médio: 

 

I- A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II- A preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
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flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores; 

III- O aperfeiçoamento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação de ética, o desenvolvimento da anatomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV- A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 

disciplina. 

 

 

 

Capítulo III 

Objetivos da Escola 

 

Art. 8o- Ser uma comunidade educativa integrada com a família dos 

educandos, permeada pelo espírito de liberdade democratização da justiça 

educativa.  

 

Art. 9º - Em consonância com os fins da Educação Nacional, expressos na 

legislação vigente, tem-se como objetivo específico:  

 

I- Proporcionar ao educando a oportunidade de vivenciar um projeto de 

democracia que o habilite a enfrentar e superar conflitos e contradições 

sociais que emerjam de situações livres.  

 

 

Capítulo IV 

Da Educação 

 

 

I- Ensino Médio, com duração de 03 (três) anos, divididos em Anos/séries 

anuais, destinado a atender alunos que tenham concluído o todo o Ensino 

Fundamental, nos termos da legislação vigente. A permanente atualização 

dos seus currículos, bem como, a inserção dos formandos no mercado de 

trabalho. 
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IV- A Educação Especial tem por finalidade assegurar aos educandos com 

necessidades especiais, condições para a integração na vida em sociedade 

inserindo-os  preferencialmente  na rede regular de Ensino. 

 

 

 

SEÇÃO VI 

 

 DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 41 - O corpo docente é constituído pelo conjunto de professores 

devidamente habilitados para ministrar aulas, autorizados pelo órgão 

competente, para o exercício da função docente.  

 

Art. 42-É vedado aos docentes:  

I. Ausentar-se da sala de aula, em seu horário de trabalho;  

II. Fazer proselitismo político-doutrinário-ideológico no âmbito da Escola;  

III. Tratar em sala de aula de assuntos desvinculados do conteúdo 

programático;  

IV. Expor o aluno a situações vexatórias e discriminatórias, bem como fazer 

ameaças de qualquer natureza ou violar os seus direitos;  

V. encaminhar alunos a profissionais de apoio fora da Escola.  

 

 

Subseção I 

 

Dos Coordenadores/apoios pedagógicos no âmbito de atuação de sua 

área curricular, tem as seguintes atribuições: 

 

I. Elaborar, em conjunto com a Coordenação Pedagógica e os demais 

professores, o conteúdo programático docurrículo;  

II. Coordenar a execução da programação e a integração do currículo;  

III. Estabelecer, em cooperação com os demais professores das áreas ou da 
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mesma Série/Ano, critérios de seleção de instrumentos de avaliação da 

seguinte forma: Questões objetivas e subjetivas, não ultrapassando o nº de 10 

questões.  

 

Parágrafo Único- os trabalhos e as atividades de pesquisa deverão subsidiar 

a média do bimestre. Porém isto não impede do professor ter outras formas 

de atividades. 

 

Subseção V 

Atribuições dos docentes: 

 

 Contribuir para o desenvolvimento da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino em que atuar;  

 Elaborar o plano de ação do docente anual de sua disciplina e trabalhar 

pelo seu cumprimento em consonância com a proposta curricular e 

pedagógica do estabelecimento de ensino, com os princípios norteadores 

das políticas educacionais da SEEC/RN e com a legislação vigente para a 

Educação Nacional;  

 Realizar a transposição didática dos conhecimentos selecionados, 

respeitando as especificidades dos alunos;  

 Conduzir sua ação escolar contemplando as dimensões teóricas e práticas 

dos saberes e atividades escolares;  

 Realizar a avaliação da aprendizagem de modo a acompanhar o processo 

de construção do conhecimento dos alunos;  

 Elaborar instrumentos de avaliação diversificados;  

 Intervir para que os alunos possam superar eventuais defasagens e/ou 

dificuldades;  

 Assumir compromisso com as formações continuadas, participando dos 

programas de capacitação ofertados pela mantenedora e/ou por outras 

instituições, quando for convocado;  

 Desenvolver procedimentos metodológicos variados que facilitem e 

qualifiquem o trabalho pedagógico;  
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 Organizar a rotina de sala de aula, observando e registrando dados que 

possibilitem intervenções adequadas, sobretudo nos momentos de 

dificuldade no processo ensino-aprendizagem e situações conflituosas;  

 Utilizar o espaço e o tempo em sala de aula e demais ambientes escolares;  

 Procurar identificar e respeitar as diferenças entre os alunos;  

 Conhecer e utilizar técnicas e recursos tecnológicos, como instrumentos de 

apoio pedagógico;  

 Exprimir-se com clareza na correção de atividades propostas aos alunos;  

 Conduzir os procedimentos em sala de aula de maneira emocionalmente 

equilibrada e ter capacidade para mediar situações de conflito;  

 Desenvolver aulas que proporcionem a interação aluno-professor e aluno-

aluno, favorecendo a atitude dialógica;  

 Adotar uma postura reflexiva, crítica, questionadora, orientando os alunos a 

formular e expressar juízos sobre temas, conceitos, posições e situações;  

 Expressar-se por meio de várias linguagens, visando o enriquecimento e a 

inteligibilidade de suas aulas bem como dos materiais produzidos para 

apoio pedagógico;  

 Expressar-se verbalmente de maneira objetiva e compreensível, com dicção 

clara;  

 Desenvolver as aulas de forma dinâmica, versátil e coerente com a 

disciplina e especificidades dos educando;  

 Obedecer aos preceitos vigentes na Constituição Federal, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, na Legislação Estadual e demonstrar, em situações práticas, 

as atividades propostas aos educando, utilizando-se como referência os 

estímulos visuais, auditivos e motores;  

 Trabalhar, demonstrativa e conceitualmente, com materiais específicos de 

sua área/disciplina;  

 Participar e/ou colaborar com atividades lúdicas, culturais e desportivas, 

dinamizadas dentro do contexto escolar.  

 Selecionar livros, textos, materiais e atividades complementares, vídeos, 

dinâmicas de grupo, experiências, passeios e visitas, estabelecendo um 

cronograma, aplicando e avaliando no dia-a-dia as atividades planejadas;  
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 Propor jogos recreativos e exercícios para estimular o desenvolvimento 

global do educando;  

 Desenvolver atividades que explorem conhecimentos gerais como: notícias 

de jornais e datas comemorativas, entre outros, promovendo um 

relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, pais, e com os 

diversos segmentos da sociedade;  

 Organizar tarefas coletivas para estimular a socialização dos educando,  

resguardando sempre o respeito e integridade;  

 Entender as dificuldades e necessidades individuais de cada aluno, 

assegurando que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminativo 

de cor, raça, religião ou classes sociais;  

 Ser assíduo e pontual nos seus compromissos, chegando com 10 minutos 

deantecedência para o ajuste de seus materiais;  

 Comunicar com antecedência, sempre que possível, os atrasos e faltas 

eventuais, para que sejam tomadas as providências necessárias;  

 Participar ativamente de reuniões, comemorações e atividades cívicas 

promovidas no estabelecimento de ensino. 

 

 

TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

Capítulo I 

Dos Níveis e da Composição Curricular 

SEÇÃO I – 

 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 65 - Os Componentes Curriculares e a carga horária da Educação Básica 

oferecidos pela Escola integram a Proposta Pedagógica e o Plano Escolar, 

elaborados e executados nos termos da legislação vigente.  

§ 1º - Os Quadros Curriculares homologados não podem ser modificados, na 

vigência do período letivo.   

§ 2º - O Ensino Fundamental e no Ensino Médio têm uma carga mínima de 

oitocentas horas anuais, distribuídas em, duzentos dias de efetivo trabalho 

escolar, incluído o intervalo.  
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§ 3º - A Educação Básica estrutura-se em:  

I. Ensino Fundamental II (Anos Finais) em quatro séries anuais (6º, 7º, 8º e 9º) 

(Lei Federal 11.274/2006), implantado gradativamente a partir de 2006;  

II. Ensino Médio em três séries/Anos (1º, 2º e 3º) anuais.  

 

Art. 66 - As atividades escolares descritas na proposta Pedagógica 

complementam os Componentes Curriculares.  

 

TÍTULO V 

DO REGIME ESCOLAR 

Capítulo I 

Do Plano Escolar 

Art. 82 - A Proposta Pedagógica da Escola, que é o documento interno e serve 

como carta magna para todas as ações, norteia o Plano Escolar.  

 

Art. 83 - O Plano Escolar é elaborado com a participação do pessoal Técnico-

Pedagógico, Técnico-Administrativo, Docente e/ou das Instituições de apoio à 

Escola, sendo sua coordenação da responsabilidade do Diretor da Escola.  

 

Art. 84 - São objetivos do Plano Escolar:  

I. Facilitar a avaliação do trabalho desenvolvido;  

  II. Garantir a unidade, a coerência, a continuidade, a eficácia, a eficiência e o 

desenvolvimento das atividades previstas na Escola, em vista da 

consecução dos objetivos educacionais propostos;  

III. Otimizar recursos financeiros e humanos.  

 

Art. 85 - O Plano Escolar contém, no mínimo:  

I.O diagnóstico da realidade da Escola;  

II. Os objetivos e metas da Escola;  

III. A definição da organização geral da Escola, quanto: 

a) Ao espaço físico e recursos didáticos pedagógicos;  

b) Ao agrupamento, classificação e reclassificação de alunos;  

c) A carga horária;  

  IV. A previsão do funcionamento de turmas especiais.  
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ANEXO C - Carta de Apresentação 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Venho solicitar a Direção da ________________________________________a 

autorização para realizar uma pesquisa para a dissertação de Mestrado de 

JACQUELINE TAVARES DA SILVA, minha orientanda no mestrado do PPGS. O 

título da pesquisa é O ensino da Sociologia na perspectiva dos professores de 

Sociologia Do Ensino Médio Em Natal/RN. Trata-se de uma pesquisa avaliativa do 

Ensino da Sociologia nas Escolas de Ensino Médio em Natal/RN. 

 

 

Cordialmente,  

 

__________________________ 

Lore Fortes 

Professora. do PGCS/UFRN e  

Orientadora de Jacqueline Tavares da Silva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação: 

Título: Saberes Docentes: Uma análise do Ensino-aprendizagem da Sociologia nas escolas de Ensino 

Médio em Natal/RN  

Pesquisadora Responsável: Jacqueline Tavares da Silva 

Instituição da coordenadora: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Telefones para contato: ProfªLore Fortes (84) 3215-3559 (UFRN) e (84) 8104-1161 e (84) 9839-0334 

Jacqueline Tavares da Silva (84) 98761-3515. 

 

 

Este estudo contará apenas com a coleta de dados sobre os saberes docentes dos professores de 

Sociologia nas escolas de Ensino Médio em Natal/RN. 

Você está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa cujo objetivo é detectar, a partir das 

representações sociais dos professores de Sociologia como eles vem desenvolvendo o Ensino e a 

aprendizagem da Sociologia nas escolas de Ensino Médio. Esta pesquisa está autorizada e faz parte do 

projeto de pesquisa intitulada Saberes docentes: uma análise do Ensino Aprendizagem da Sociologia nas 

escolas de Ensino Médio em Natal/RN, realizada sob a coordenação da Professora Dra. Lore Fortes do 

Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e 

corresponde ao meu projeto de Mestrado em Ciências Sociais (UFRN), Jacqueline Tavares da Silva. 

Como benefícios, esta pesquisa poderá significar umacontribuição para o conhecimento de como as 

representações sociais dos professores a respeito do Ensino e aprendizagem da Sociologia podem trazer 

para esses profissionais licenciados uma visão mais ampla de como está sendo realizado o Ensino da 

Sociologia nas escolas de Ensino Médio em Natal/RN, bem como identificar quais os desafios 

encontrados por eles para lecionar a disciplina. Você não receberá pagamento por sua participação, mas 

também não terá nenhuma despesa. Esta pesquisa não oferece riscos aos participantes, se você se sentir 

constrangido, poderá se recusar a responder o questionário. A professora Lore Fortes e Jacqueline 

Tavares da Silva, mestranda responsável pelo projeto, assumem a responsabilidade e ressarcimento sobre 

qualquer risco ou dano que se apresente. Os dados coletados não serão identificados, preservando a 

privacidade e anonimato de todos. 

Entendo que estou sendo convidado (a) participar do desenvolvimento dessa pesquisa, 

concedendo questionário individual, por eu ser professor (a) de Sociologia na escola de Ensino Médio e 

que poderei deixar de colaborar em qualquer fase, sem penalização alguma e sem prejuízo ao sigilo 

quanto às informações já fornecidas, cabendo apenas comunicar a minha decisão à pesquisadora.  

           Compreendo que os resultados dessa pesquisa, favoráveis ou não, serão compartilhados com as 

pessoas participantes e com a comunidade acadêmica e divulgados através de publicações científicas, e 

que os resultados desta pesquisa serão dados a mim caso eu os solicite e que a pessoa que devo entrar em 

contato é a Profª Dra. Lore Fortes (UFRN) e Jacqueline Tavares da Silva, mestranda pesquisadora 

(UFRN). Telefones para contato: Profª Lore (84) 3215-3559 e (84) 9839-0334 e Jacqueline Tavares (84) 

98786-8775. 

Declaro-me informado (a) e autorizo, voluntariamente, a utilização dos dados fornecidos para a 

pesquisa em questão. 

 
 

_______________________________             _________________________________  

Nome e assinatura do professor/Orientador       Nome e assinatura do pesquisador 
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 ___________________________________    

 Nome/assinatura do professor entrevistado  

 

Data, ___________________ 

 


