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Palavras do autor
Prezado leitor, 

A disciplina Metodologia do ensino de Sociologia pretende 
contribuir para a formação intelectual, profissional e ética dos 
futuros educadores, capacitando-os com um olhar crítico e 
reflexivo sobre a realidade social. Esse olhar sociológico ajudará 
você, futuro professor, a compreender melhor a realidade e as 
necessidades dos seus alunos, e isso gerará ferramentas para 
somar positivamente na formação intelectual e na cidadania deles. 
A Sociologia pode auxiliar-nos nos desafios do cotidiano, em sala 
de aula, como a resolução de conflitos e também no planejamento 
de um trabalho pedagógico que valorize a compreensão, a 
autonomia e o respeito à diversidade.  

É muito importante para a sua formação comprometer-se com 
o autoestudo, para isso, reserve tempo na sua agenda e construa 
um planejamento do que é necessário aprender, rever e retomar 
em sua rotina de estudos. Este material dinâmico oferece textos, 
exercícios e diversas situações-problema que o guiarão no seu 
aprendizado e no aprimoramento da sua capacidade de reflexão.   

Na primeira unidade da nossa disciplina, abordaremos o 
surgimento histórico da Sociologia e veremos como esta ciência 
nos ajuda a compreender o meio social. Na segunda unidade, 
veremos os diferentes modelos de educação e as formas como 
a escola impacta na formação das pessoas, de acordo com os 
projetos políticos e econômicos vigentes. Na terceira unidade, 
trataremos a importância da pesquisa cientifica na formação dos 
estudantes. E, por fim, na quarta unidade, discutiremos diferentes 
metodologias de ensino e o lugar da Sociologia na promoção de 
um conhecimento crítico e ativo.    

Desejamos a você, futuro educador, uma bela caminhada rumo 
a sua formação e que esta disciplina contribua para o sucesso da 
sua prática docente.

Bons estudos!
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Unidade 1

Fundamentos histórico-sociais 
para o ensino de Sociologia

Caro aluno,

Nesta seção, conversaremos sobre os conceitos base da 
Sociologia e veremos como ela nos ajuda na compreensão da 
realidade social. Em seguida, abordaremos um pouco do contexto 
histórico de surgimento desta disciplina. O nosso objetivo é 
desenvolver um olhar sociológico capaz de entender e dialogar 
sobre nós mesmos, sobre as relações humanas e os fenômenos 
que organizam a vida em sociedade. 

Para iniciar o nosso debate sobre o papel da Sociologia e como 
ela pode nos ajudar na vida cotidiana e profissional, veremos o 
seguinte contexto de aprendizagem: 

Lígia é uma jovem professora de Sociologia em uma 
universidade, no Estado de São Paulo. No início do semestre, ela 
se deparou com uma turma um pouco apática em relacão à sua 
disciplina, mas, em vez de desanimar e prejulgar os seus alunos, 
ela decidiu investigar as raízes deste suposto desinteresse. Ela 
percebeu que o desinteresse deles pela Sociologia estava muito 
mais relacionado ao desconhecimento do que à apatia, mas isso 
era compreensível, porque a maioria deles tinha uma opinião pré-
formada sobre a Sociologia, que não correspondia diretamente 
à proposta desta ciência. Os alunos acreditavam que a disciplina 
era muito “teórica” e questionavam: “como esta teoria os ajudaria a 
pensar o dia a dia da sala de aula? ”.  Além disso, eles imaginavam 
que dentro de um curso para a formação de professores, eles 
deveriam estudar somente disciplinas da área da educação. Eles 
ainda não se davam conta que a própria existência da escola era 
um fenômeno da vida em sociedade. 

Convite ao estudo
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A professora sabia que não deveria julgar os alunos como 
“errados”, mas, sim, adotar uma postura de neutralidade científica. 
Ela sabia que o que se desenrolava na sala de aula não era uma 
simples questão entre “estar certo ou errado”, pois a realidade era 
mais complexa que isso e, além do mais, muitos dos alunos tinham 
as suas opiniões formadas a partir da vida prática do cotidiano, isto 
é, do senso comum, e isto não poderia ser ignorado. 

Lígia sabia que a Sociologia era importante na formação dos 
seus alunos, pois esta ciência do social oferecia ferramentas para 
compreender a organização de uma sociedade e as maneiras 
como as pessoas viviam e eram formadas dentro dela. Este tipo 
de saber conscientizaria os futuros professores e os tornaria 
mais sensíveis e tolerantes para diversas questões sociais, como 
as diferenças, a diversidade e os desafios que uma sala de aula 
apresenta. Mas como ela poderia trabalhar estas questões de uma 
forma que envolvesse os alunos e atraísse a atenção deles para a 
importância do curso?

Em vez de lutar contra a resistência dos alunos, ela decidiu 
utilizar as questões levantadas por eles para iniciar a disciplina, 
para isso ela iniciou um debate na sala de aula perguntando 
como eles achavam que surgiam as ideias, os hábitos e a visão de 
mundo das pessoas.
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Seção 1.1
Conhecimento sociológico e senso comum: 
demarcação das fronteiras para a emergência de 
uma ciência social

Você já foi apresentado à história de Lígia e viu que as dúvidas 
dos alunos serviram para ela encontrar um ponto de partida para 
iniciar o seu curso. Quando ela perguntou sobre como surgiam o 
nosso conjunto de ideias, hábitos e visão de mundo, obteve uma 
pluralidade de respostas. Alguns alunos pensavam que nossos 
hábitos, ideias e costumes eram formados na comunidade, com 
a família e a escola. Outros ainda acreditavam que nossas ideias e 
opiniões fossem formadas, em grande parte, pela mídia, como a 
televisão, as revistas, os jornais e a internet. E ainda havia os alunos 
que acreditavam que os nossos hábitos e ideias fossem “naturais”, 
ou seja, que estes dados já estariam inscritos no ser humano ao 
nascer. Para provocar ainda mais este debate, Lígia utilizou um dos 
exemplos mais conhecidos das raras “crianças selvagens”, que foi 
citado por uma aluna. No final do século XVIII, um menino que 
aparentava ter em média 12 anos foi visto perambulando em uma 
floresta no distrito de Aveyron, na França. Ele estava sujo, tinha 
muitas cicatrizes, locomovia-se apoiado nas mãos e pés, evitava 
o contato humano e não sabia se comunicar com o uso da fala, 
bem como não compreendia nada do que lhe dissessem. O garoto 
vivia mergulhado no completo isolamento social. Evidentemente 
ele havia se perdido ou sido abandonado por alguém, pois não 
apresentava nenhum traço comportamental de convívio com 
os humanos. O garoto recebeu o nome de Victor, foi retirado da 
floresta e levado para uma instituição nacional, a partir daí teve 
início uma série de estudos com ele. Aos poucos Victor passou a 
estabelecer comunicação com as pessoas, como interagir com elas, 
pronunciar e compreender algumas palavras. A total ausência de 
fala e modos culturais do menino, no início do contato, reforçavam 
a antiga afirmação de Aristóteles de que o ser humano é um ser 
social e político porque ele vive em sociedade. A partir do exemplo 

Diálogo aberto 
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de Victor, fica claro que a condição de sermos humanos depende 
do convívio em sociedade, nós dependemos da socialização com 
outras pessoas para que aprendamos modos e ideias, pois isolados 
do convívio social não adquiriríamos essas habilidades.

Em determinado momento, um aluno questionou se ele poderia 
utilizar as mesmas reflexões para pensar os “povos selvagens”. Uma 
população sem escrita seria uma “sociedade de selvagens”? Estas 
pessoas viviam em sociedade?

Antes de avançar na discussão, cabe nos perguntar: o que 
seria sociedade?

Geralmente, as pessoas definem a noção de sociedade como: “Eu 
acho que a ‘sociedade’ é como nós vivemos: as pessoas vivem dentro 
de uma tradição, de um padrão social, falam a mesma língua, seguem 
as mesmas leis, vivem onde há cidades, vão às escolas, trabalham e 
têm salários etc.”

Estas noções concordam, em alguns pontos, com a definição do 
conceito de sociedade como o fato de um grupo humano utilizar 
a linguagem para se comunicar e compartilhar as mesmas ideias, 
valores e tradições. Mas, primeiramente, devemos estar atentos para 
o fato de que as ideias, regras e os valores mudam de sociedade 
para sociedade. Para Émile Durkheim, em todas as sociedades, os 
indivíduos são constrangidos a seguirem regras sociais, e para explicar 
estas estruturas que coagem, ele definiu a noção de fatos sociais. O 
conceito fato social fala sobre o conjunto de regras que em uma 
sociedade são anteriores e exteriores aos sujeitos, isto é, elas não 
são determinadas pelas pessoas. Como exemplo, vamos pensar nos 
dogmas que há em uma religião e as regras para se comportar dentro 
de um espaço religioso. Estes podem ser entendidos como um fato 
social, pois, durante a formação familiar, religiosa e comunitária de 
uma pessoa, ela aprende e absorve tais dogmas e regras. Desde 
o nosso nascimento, a sociedade nos impõe regras para serem 
seguidas, que não foram criadas por nós mesmos. É certo que uma 
pessoa possui autonomia para fazer as suas escolhas, porém elas são 
informadas pelos limites impostos pela sociedade na qual a pessoa se 
encontra, e, caso ela ultrapasse esses limites, ela será alvo de punição.

Não pode faltar
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Podemos definir o conceito de “sociedade”, numa perspectiva 
durkheiminiana, como um coletivo de pessoas que se relacionam 
entre si e compartilham costumes, crenças, regras, ideias etc. 
Estes elementos nos ajudam a pensar inicialmente o conceito de 
sociedade. Todos nós possuímos uma ideia pré-formada sobre o 
que é e como é uma sociedade, mas ocorre que, primeiramente, 
somos informados pelo senso comum da sociedade na qual somos 
formados. Isto significa dizer que somos formados dentro de um tipo 
de conhecimento não sistematizado e não questionador derivado da 
nossa rotina. Esse tipo de conhecimento vem das interações de uns 
com os outros, mas isto não significa que ele seja necessariamente 
“ruim”. Sucede, no entanto, que este tipo de pensamento não faz um 
exercício de autocrítica e reflexão de “pensar o porquê de as coisas 
serem como são”, e então não somos capazes de adotar o ponto 
de vista do outro e acabamos adotando uma postura etnocêntrica. 
Ou seja, acreditamos que a maneira como vivemos é a maneira 
correta e universal, ou seja, que todas sociedades vivem e pensam 
como nós. Além disso, julgamos que aqueles que são diferentes de 
nós estão errados. É por isso que nem sempre temos habilidade 
para entender que há diferentes modelos de sociedade e que há 
diferentes maneiras de estar no mundo. A forma como nós vivemos 
é apenas uma entre várias.

Assimile

Preconceito: um conjunto de ideias preconcebidas sem qualquer critério 
de análise crítica. Geralmente é expressado na forma de hostilidade e na 
ação discriminatória e generalizadora em relação às pessoas, crenças e 
aos comportamentos de um grupo ou de uma determinada sociedade. 
Por exemplo, associar a imagem dos indígenas como um grupo 
“atrasado” e “sem cultura”. Este tipo de pensamento parte da premissa 
de que uma sociedade é superior a outras, porque associa, de maneira 
equivocada, as ideias de inteligência e capacidade humanas com riqueza 
e tecnologia. Como vimos, não há um único modelo de sociedade ou 
um modelo que seja superior aos demais, mas há vários modelos e 
formas de viver em sociedade e estar no mundo. 

Tradição: pode ser caracterizada como a permanência e a transmissão 
de um conjunto de bens culturais que são tidos como valiosos 
para um povo. A tradição é um fenômeno que se herda na cultura 
e na identidade de um grupo, que é transmitido entre as gerações. 
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Podemos citar a transmissão dos mitos em uma sociedade indígena, 
pois este tipo de saber milenar narra as origens de uma sociedade, é a 
sua forma própria de narrar a história e serve como ponto de reflexão 
para a organização social de um povo. 

Crença: um estado psicológico em que temos uma convicção e estamos 
em conformidade com algo. Na crença, tomamos uma determinada 
noção ou ideia como verdadeira. A crença fundamenta-se na fé e não 
está submetida a um exame que a comprove. Por isso, geralmente, a 
crença está associada à religião.

Mas, então, se a nossa visão de mundo é moldada a partir das 
nossas relações, qual seria a diferença da Sociologia para o senso 
comum, já que os sociólogos também são pessoas formadas nas 
suas relações sociais? 

Émile Durkheim foi o pensador que deu status de ciência à 
Sociologia, formulando as regras específicas de pesquisa desta 
disciplina. Por ela se tratar de uma ciência, a Sociologia não supõe a 
realidade, mas sim a confronta e a investiga a partir de um conjunto de 
técnicas e métodos como levantamentos estatísticos, mapeamento 
socioeconômico dos grupos, entrevistas, referencias teóricas etc. 
Desta forma, um sociólogo recebe um tipo de formação intelectual 
e profissional que o habilita a pesquisar utilizando um tipo de saber 
característico, o sociológico, aliado a ferramentas metodológicas 
específicas. Ainda, é importante que o sociólogo lance mão da 
neutralidade científica.

Exemplificando

Pesquisar com neutralidade científica significa que devemos adotar 
uma postura neutra diante dos fenômenos que estamos estudando. É 
certo que todos nós possuímos ideias e ou crenças pessoais. Entretanto, 
não devemos permitir que os nossos julgamentos pessoais interfiram 
nos fenômenos que estamos observando. Por exemplo, você pode 
pertencer a uma determinada denominação religiosa e ter a sua fé, mas 
a sua convicção íntima não deve estar na base das avaliações e análises 
que faz quando pesquisa ou leciona.
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A Sociologia é uma disciplina muito dinâmica, já que se interessa 
por um objeto vivo, que é a realidade social. Assim, os seus estudos 
e o seu corpus teórico não são uma teoria engessada, mas vivem 
em constantes produções, revisões e atualizações. No presente, as 
áreas da Sociologia são as mais diversas, basta observar as estantes de 
Sociologia de uma biblioteca ou livraria. Lá você encontrará inúmeras 
seções como Sociologia do pensamento social, da educação, 
jurídica, econômica, da saúde, da violência, da religião, das relações 
raciais etc. Isso ocorre justamente porque a realidade não se esgota e 
a ciência do social movimenta-se constantemente para acompanhar 
e entender as transformações que as sociedades atravessam. 

Desde o início, a Sociologia se interessou pela sociedade como 
um todo. De acordo com Martins (1994), essa ciência surgiu em 
meados do século XIX e o contexto histórico da época era de 
convulsões e mudanças sociais nunca antes vistas. A Europa vivia as 
transformações de dois grandes eventos: a Revolução Industrial e a 
Revolução Francesa. 

A Revolução Industrial nasceu na Inglaterra e acarretou a migração 
em massa do campo para a cidade. As cidades viviam os fenômenos 
do inchaço urbano, da violência, da fome, do alcoolismo, da 
prostituição, do desemprego, da exploração do trabalho etc. 

A Revolução Francesa, inspirada pela filosofia do Iluminismo, 
transformou radicalmente as estruturas políticas e sociais da França. 
Esta revolução popular levou à queda do regime monárquico, o fim 
dos privilégios da nobreza e do clero e inaugurou a Declaração dos 
Direitos do Homem e Cidadão em 1789.

Segundo Martins (1994), esses dois eventos se espalharam pela 
Europa enterrando velhas estruturas sociais e depois inspirou vários 
países pelo mundo, originando profundas transformações sociais. 

Alguns teóricos na Europa observavam essas rápidas transformações 
sociais e queriam entender e encontrar respostas para todos esses 
fenômenos. O primeiro pensador foi o francês August Comte (1798-
1857), ele criou o termo Sociologia e elaborou a teoria da Filosofia 
do Positivismo para compreender a realidade de sua época. Comte 
defendia que a Sociologia deveria estudar os fenômenos sociais, 
porém ela não era uma ciência autônoma, mas sim uma extensão 
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da Filosofia Positivista. Além disso, Comte formulou que a Sociologia 
deveria proceder com métodos de investigação, como nas ciências 
naturais, pensando a sociedade como um organismo, estudando a 
sociedade a partir dos acontecimentos regulares e repetitivos. 

Segundo Comte, a sociedade teria uma ordem e um funcionamento 
próprio, como um organismo, então caberia à Sociologia descobrir 
esse funcionamento para impor uma ordenação à sociedade. O 
interesse de Comte não era compreender os problemas sociais 
e oferecer saídas para eles, mas organizar o caos da sociedade, 
estabelecendo uma ordem social para o progresso.  

O francês Émile Durkheim (1858-1917) é considerado por muitos 
o “pai” da Sociologia. Em sua obra As regras do método sociólogo ele 
conferiu à Sociologia o estatuto de ciência, ao criar um conjunto de 
regras e métodos próprios para investigar os fenômenos sociais. 

Para compreender o funcionamento da sociedade, ele formulou 
o conceito de fato social, isto é, os fenômenos sociais exteriores, 
coercitivos e anteriores aos indivíduos e fez dele o objeto científico a 
ser estudado e explicado pelo cientista social. 

Para Durkheim, a base da sociedade seria a coesão, e as sociedades 
só poderiam manter uma coesão por meio de crenças comuns. 
Porém, nas sociedades modernas, as crenças tinham sido abaladas 
pelo pensamento científico, e, na sua visão, a coesão social só seria 
possível por meio da solidariedade. 

Na obra Da divisão do trabalho social, Durkheim formulou dois 
modelos de solidariedade: a solidariedade mecânica (presente 
nas sociedades simples) e a solidariedade orgânica (sociedade 
moderna). Segundo ele, as sociedades de solidariedade mecânica 
seriam marcadas pelas semelhanças: os indivíduos diferenciavam-se 
pouco uns dos outros, pois eles compartilhavam os mesmos valores 
e sentimentos. Eles se orientariam segundo as regras e proibições 
coletivas, neste modelo de sociedade, a consciência coletiva teria 
muita força sobre os indivíduos. Já nas sociedades de solidariedade 
orgânica, o consenso (unidade da coerência social) resultava na 
diferenciação entre os indivíduos, as pessoas se entendiam como 
dessemelhantes e a diferenciação das profissões (ou a diferenciação 
do trabalho) traduziria essas diferenciações sociais. 
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Segundo Aron (2010,) Durkheim defendia que quanto mais forte a 
consciência coletiva, maior era a indignação contra o crime, isto é, contra 
a violação do imperativo social. Já nas sociedades de solidariedade 
orgânica haveria o enfraquecimento das reações coletivas contra as 
proibições. Isso ocorria por conta do enfraquecimento da consciência 
coletiva e o aumento da individualidade, surgindo daí a anomia social 
(a desordem ou doença social), isto é, o desenvolvimento histórico 
das sociedades industriais.

Durkheim defendeu que a Sociologia deveria ser a ciência 
capaz de estabelecer o consenso social, pois os resultados de suas 
análises deveriam apontar saídas para a anomia social encontrando 
mecanismos para restabelecer a coesão e a reintegração sociais.

Analisando as teorias de Comte e Durkheim, e compreendendo 
o momento histórico que eles estavam inseridos, podemos dizer 
que a ciência feita por eles tinha um caráter normativo, pois partiam 
do princípio de que a estrutura da sociedade teria uma norma: uma 
ordem ou consenso. E a Sociologia, além de estudar o social, teria a 
finalidade de buscar saídas para os problemas da sociedade, a fim de 
ordená-la e reintegrá-la.

Já o alemão Max Weber (1864-1920), outro fundador da Sociologia, 
tinha uma maneira bem diferente de pensar a sociedade. De acordo 

Assimile

Fatos sociais são os fenômenos que decorrem da vida em sociedade. 
Eles possuem as características de serem exteriores, coercitivos e 
coletivos aos indivíduos. A exterioridade se dá porque um fato social não 
é produzido por um sujeito, mas ele advém da consciência coletiva. O 
fator coercitivo significa que o fato social se impõe sobre os indivíduos. 
E o fator coletivo ou geral significa dizer que os fatos sociais não estão 
voltados para serem introjetados em um único indivíduo, mas ele é geral, 
ele se impõe a todos os sujeitos de uma sociedade. 

Como exemplo, poderíamos pensar na consciência coletiva, pois ela é 
exterior e anterior aos sujeitos. Para Durkheim, a consciência individual 
não surge antes da sociedade, mas o indivíduo é fruto do meio social. 
Assim, caberia à Sociologia o papel de entender os fenômenos sociais 
por meio de uma análise objetiva, ou seja, científica.
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com Aron (2010), Max Weber acreditou na possibilidade de interpretar 
a sociedade partindo das ações sociais e não dos fatos sociais, já 
consolidados como as leis, instituições, normas, regras etc. 

Ele propôs começar a análise pelo indivíduo verificando as 
“intenções”, “motivações”, “valores” e “expectativas” que orientam 
as ações das pessoas na sociedade. Para Weber, as pessoas 
podem conviver, relacionar-se e, até mesmo, constituir algumas 
instituições (como a família, a igreja, a justiça), exatamente porque, 
enquanto elas agem, partilham uma pauta de valores, motivações e 
expectativas quanto aos objetivos e os resultados de suas ações. E, 
mais, seriam as ações recíprocas, ou seja, repetidas e “combinadas” 
dos indivíduos que permitiriam a constituição das formas duráveis 
como o Estado, a Igreja, o casamento etc.

Em uma de suas obras mais famosas, A ética protestante e o 
espírito do capitalismo, Weber analisou o papel da religião protestante 
no desenvolvimento do sistema capitalista. Segundo ele, a moral 
do protestantismo calvinista voltada para o trabalho árduo e para o 
ascetismo religioso (neste caso, não dispensar o dinheiro do trabalho 
com prazeres mundanos) teria contribuído para o desenvolvimento 
do capitalismo nas sociedades de tradição protestante. A partir desta 
breve descrição, podemos visualizar a Sociologia Compreensiva 
desenvolvida por Weber. Nela, a ciência entenderá a sociedade 
a partir da compreensão e interpretação dos “motivos” que há nas 
ações das pessoas. Segundo Weber, não há como garantir que uma 
ação ou fenômeno social ocorrerá sempre da mesma forma, como 
resposta direta a esta ou aquela causa exclusiva. No caso das ciências 

Assimile

Weber interessava-se pelas condutas das pessoas e pelas formas como 
elas moldavam a vida social. Ele chamou essas condutas de ação social. A 
metodologia adotada pelo autor era a compreensiva. Defendia que, para 
compreender a sociedade e as suas instituições (como a escola, a igreja, 
por exemplo), era necessário olhar para as pessoas que compunham 
essas instituições e para as suas ações. Provavelmente encontraremos 
um grupo significativo de pessoas que agem do mesmo modo, quer 
dizer, que partilham dos mesmos valores, desejos e expectativas quanto 
à escola ou religião, e isso resultaria na chamada relação social.



U1 - Fundamentos histórico-sociais para o ensino de Sociologia 17

humanas, isso ocorreria porque o ser humano possui “subjetividade” 
e ela participa das suas ações na forma de valores, motivações, 
intenções, interesses e expectativas.

Exemplificando

Para Weber, os elementos que compõem a subjetividade humana são 
produtos culturais, isto é, são produtos comuns acolhidos e assumidos 
coletivamente pelos membros da sociedade. Porém, nem todas as pessoas 
acolherão tudo de maneira idêntica, porque os valores, as motivações 
e as expectativas podem ser vivenciados de modos particulares. Isso 
decorreria da autonomia, da criatividade e da inventividade dos seres 
humanos diante das obrigações e dos constrangimentos da sociedade. 
Daí a dificuldade de definir leis de funcionamento da ação social que 
sejam definitivas e precisas.

Para o alemão Karl Marx (1818-1883), as sociedades não seriam 
marcadas pela coesão, mas sim pela divisão de classes e pelo conflito. 
A teoria do Materialismo Histórico, desenvolvida por ele, defende 
que para compreender uma dada sociedade é necessário observar 
primeiramente o seu sistema econômico, pois a realidade histórica 
estaria determinada pelo seu modo de produção. Para este pensador, 
a história da humanidade é marcada pelo conflito e pela exploração 
de um grupo sobre o outro, e isso poderia ser observado em todos os 
períodos da história. No entanto, se as sociedades são marcadas pelo 
conflito e pela exploração, como é possível que as suas estruturas 
continuem sendo reproduzidas?  

Segundo Marx, a ideologia das classes dominantes (a elite) 
espalha-se entre as diferentes classes sociais mascarando 
a exploração e as desigualdades sociais às quais os grupos 
desfavorecidos (trabalhadores) estão submetidos. Por exemplo, em 
uma sociedade capitalista, a valorização do consumo e o sonho de 
ascensão social são uma ideologia do sistema incutida nas pessoas 
e faz com que elas desejem possuir e consumir mais os símbolos 
das classes dominantes, estimando mais a imagem, o consumo e o 
individualismo do que a identificação com o grupo e o bem-estar 
de todos.
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Exemplificando

O conceito de ideologia no pensamento de Marx pode ser compreendido 
como falsa consciência. Por meio da ideologia, o mascaramento das 
desigualdades, a exploração e a pobreza são reproduzidas alimentando 
o sistema econômico dominante.

Ocorre que, como o trabalhador não possui nenhuma riqueza, 
senão a sua força de trabalho, a condição social e o poder de 
consumo das classes dominantes dificilmente serão possíveis 
ou reais para ele. Como um trabalhador que recebe um salário 
mínimo para sobreviver poderá acumular riquezas para ascender 
socialmente? Essa possibilidade não está aberta para ele e é 
justamente por isso que os discursos da meritocracia têm tanta 
força, pois ao responsabilizar exclusivamente os sujeitos pela sua 
pobreza, a exploração e a alienação do trabalho, as ideologias do 
sistema continuam a serem reproduzidas.

Assimile

Alienação do trabalho: processo no qual o trabalhador foi separado 
do resultado do seu trabalho. Ele não possui os bens que ele produz, 
eles são de propriedade privada do empresário. Nesta sociedade, o 
trabalhador possui somente a sua força de trabalho, a qual ele aluga ao 
empresário em troca de um salário. 

O sistema econômico capitalista se organiza com base na 
reprodução da alienação e da exploração do trabalho do trabalhador 
e no acúmulo de riquezas dos empresários. Esses meios garantem a 
produção de riqueza e a manutenção de uma estrutura econômica. 
Esta seria a contradição do capitalismo, perpetuar as desigualdades 
para produzir riqueza. Na obra O manifesto comunista, Marx ofereceu 
uma saída para superar essa contradição: a tomada da consciência de 
classe por parte dos trabalhadores para superar a alienação e, assim, 
promover uma mudança radical por meio da revolução a fim de 
implantar um regime mais igualitário: o socialismo. 

De acordo com Chauí (2000), a alienação possui faces múltiplas 
nas sociedades modernas, como exemplo, podemos citar a alienação 
social e a intelectual. A alienação social ocorre quando os sujeitos 
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Tomando os exemplos dos autores clássicos da Sociologia e 
os conceitos trabalhados até agora, podemos entender que os 
estudiosos das Ciências Sociais trabalham com fenômenos históricos, 
culturais e sociais. Embora não possamos “fazer experimentos” com 
conceitos como sociedade, cultura e educação e isolá-los dentro de 
um laboratório, isso não significa que eles não existam e que não 
possam ser estudados. Também, desde a sua formação clássica, está 
estabelecido que a Sociologia não tem como objeto de análise a 
vida de um único indivíduo, mas a vida de indivíduos. Interessa a ela 
pesquisar um dado fenômeno a partir de um grupo social. 

Como vimos, a Sociologia é uma ciência viva que estuda as 
interações sociais entre as pessoas e as maneiras como isso se 
relaciona com os fenômenos que organizam a vida em sociedade. 
Observando cada um dos autores que mencionamos, podemos 
perceber que eles tinham o mesmo interesse: compreender a 
sociedade da sua época. E que cada um adotou um caminho de 
investigação diferente para as suas análises. Mesmo com toda essa 
diversidade de análises não seria possível esgotar o objeto de estudo 
sociológico dando respostas definitivas para a sociedade. Hoje temos 
uma infinidade de estudos sociológicos, das mais diferentes correntes 
de pensamento, e isso indica que as realidades sociais que habitam 
o mundo estão sempre se transformando e quando acreditamos ter 
encontrado uma resposta, vem a roda da história e nos coloca novos 
desafios, felizmente.

não reconhecem o seu papel político como agentes históricos e a 
alienação intelectual ocorre quando não identificamos mais as ideias 
aos seus produtores, como se a realidade fosse criada a partir do 
nada. Percebamos que essas diferentes facetas estão totalmente 
relacionadas e intercruzadas e em todas elas há justamente o 
ocultamento de uma realidade e a ausência de um olhar crítico e 
questionador sobre a realidade e o sistema.

Reflita

Quais seriam as forças atuantes na estrutura social e no momento 
histórico no qual estamos inseridos? Por exemplo, a mídia, a escola 
e o Estado teriam interesse em produzir que tipo de cidadão neste 
momento?
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Você já dialogou com a nossa unidade passando pelos conceitos 
básicos da Sociologia, as condições históricas para o seu surgimento, 
as contribuições dos seus autores clássicos, e, ao longo da nossa 
discussão, desenvolvemos a ideia de um olhar sociológico. A partir 
do nosso debate, você já possui ferramentas para articular análises e 
comparações e lançar um olhar sociológico sobre as questões que 
colocamos nesta unidade. Vimos que vivemos em interação uns com 
os outros e falamos que a vida social é tecida com base nas estruturas 
e nas relações sociais, além de pontuar que o nosso modelo de viver 
em sociedade não é exclusivo e universal. 

Agora, imagine-se no lugar da professora Lígia e no contexto da 
sala de aula da qual falamos no começo desta unidade. Vimos que 
alguns alunos possuíam uma ideia preconcebida sobre as populações 
indígenas e que isso estava relacionado ao senso comum. Considere 
se a maneira como a sociedade brasileira pensa as populações 
indígenas está repleta de equívocos e preconceitos, por exemplo, 
acreditar que esses povos não são “civilizados”. Considere que as 
imagens e ideias que habitam este senso comum são etnocêntricas 
como o fato de estabelecer a escrita e a urbanidade para definir 

Pesquise mais

O curta-metragem Vida Maria narra a história da personagem “Maria 
José”, uma menina de cinco anos de idade que se diverte enquanto 
aprende a escrever o próprio nome. Porém, a menina é obrigada a 
abandonar os estudos para cuidar dos afazeres domésticos e da roça. 
No filme podemos notar que o destino de Maria, na realidade, era um 
fardo social hereditário, pois havia um ciclo de reprodução de Marias na 
sua família. E quantas Marias reais há em nossa realidade? 

Vale a pena assistir este curta-metragem e estabelecer análises e 
comparações com a aula de hoje. Pesquise em sua família ou vizinhança 
quantas mulheres com a mesma história da personagem podem existir. 
Pode ser que existam muitas Marias no passado da sua família ou de 
famílias que você conhece.

Curta-metragem em animação 3D Vida Maria. Produtor: Márcio Ramos. 
Lançado em 2006.

Sem medo de errar
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sociedade e desenvolvimento. A partir do que estudamos nesta 
unidade, responda: como você conduziria um debate em sala de aula 
com alunos que classificam as populações indígenas e as populações 
sem escrita como “atrasadas” e sem sociedade? 

A partir dos conceitos que trabalhamos e de um olhar 
sociológico, poderíamos pontuar que todos os coletivos humanos, 
independentemente do modelo de organização, vivem em sociedade 
e os seus atores sociais são interligados por relações de trocas. De 
acordo com Bauman (2010, p. 17), não importa o que façamos, nós 
“somos dependentes uns dos outros”. Assim, uma sociedade indígena 
é concebida como uma sociedade porque, da mesma forma como 
nós, ela está organizada socialmente e as pessoas compartilham 
entre si um conjunto de tradições, valores, ideias e conhecimento. 
Uma sociedade pode possuir escrita ou não, mas a escrita não é a 
única forma de comunicação humana, tampouco a única possível 
dentro de uma sociedade. Além disso, sabemos que ela não pode 
ser tomada como um parâmetro definitivo em si para determinar 
se as pessoas são “civilizadas”, “se elas vivem em sociedade” e se 
elas possuem cultura ou não. As sociedades sem escrita (ágrafas) 
são organizadas com base em sistemas políticos e culturais, regras, 
conjuntos de crenças, organização do trabalho, saberes medicinais, 
conhecimento da natureza e da astronomia etc. Além disso, elas 
possuem o seu próprio sistema de pensamento, ou seja, a sua 
cosmogonia. Este tipo de pensamento milenar é constituído por um 
conjunto de mitos e teorias sobre o mundo, a vida, natureza, sobre 
as origens, sobre a humanidade, o comportamento das pessoas, os 
domínios políticos, os domínios visíveis e não visíveis. As sociedades 
ágrafas se reproduzem com base na transmissão das tradições e do 
conhecimento, e esse processo é operado por meio da memória e 
da oralidade. 

Agora, imagine quanto saber é acumulado e guardado por esses 
povos, já que sem o auxílio da escrita, os arquivos do saber e da 
memória são mentais e a transmissão ocorre com base na vida e 
nas palavras. 

Então, vale a pena refletir sobre como é necessário sair do senso 
comum e adotar um olhar sociológico e responsável, quando 
dirigimos as nossas análises para as realidades que estão próximas 
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a nós e também para aquelas que estão distantes. Os fenômenos 
como a vida urbana, as profissões e a escolarização são estruturas 
de um modelo presente nas sociedades modernas. Isso significa 
que a nossa forma de estar no mundo é uma dentre várias outras 
possíveis. Certamente não esgotamos todas as coisas que poderiam 
ser colocadas aqui, então, o que você acrescentaria a este debate?

1. “Embora profundamente imersos em nossas rotinas – conformadas por 
conhecimento prático orientado para os parâmetros sociais pelos quais 
interagimos —, não é frequente pararmos para pensar sobre o significado 
daquilo que passamos; e menos ainda para comparar nossas experiências 
pessoais com o destino dos outros (...)” (BAUMAN, 2010, p. 19)
A vida em sociedade acontece com base na interação de uns com outros. 
Considerando que há diferentes modelos de sociedades e diferentes 
regimes de pensamento, assinale o tipo de pensamento descrito no texto 
apresentado anteriormente:

a) Científico.
b) Senso comum.
c) Religioso.

2. “Enquanto no positivismo os conflitos entre trabalhadores e empresários 
são fenômenos marginais, imperfeições da sociedade industrial cuja correção 
é relativamente fácil, para Marx esses conflitos entre os operários e os 
empresários ou, para empregar o vocabulário marxista, entre o proletariado 
e os capitalistas são o fato mais importante das sociedades modernas, o 
que revela a natureza essencial dessas sociedades, ao mesmo tempo que 
permite prever o desenvolvimento histórico.” (ARON, 2003, p. 193)
Aron estabeleceu comparação entre a perspectiva positivista de Comte e 
a perspectiva materialista histórica de Marx no tocante à visão de cada um 
sobre o conflito na vida em sociedade. Assinale a alternativa que ilustra a 
percepção do conflito em sociedade para Comte e Marx.

a) Natural para Comte e anormal para Marx.
b) Falha social para Comte e doença social para Marx. 
c) Inerente para Comte e indispensável para Marx. 
d) Anomalia social para Comte e participante da sociedade para Marx.  
e) Coerente para Comte e funcional para Marx.

Faça valer a pena

d) Pessimista.
e) Intuitivo.
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3. “As nossas maneiras de comportar, de sentir as coisas, de curtir a vida, 
além de serem criadas e estabelecidas "pelos outros", ou seja, através 
das gerações passadas, possuem a qualidade de serem coercitivas. (...) 
comportamo-nos segundo o figurino das regras socialmente aprovadas.” 
(MARTINS, 1994, p. 26)
O texto apresentado descreve a visão durkheimiana para a vida em sociedade. 
Qual é a noção durkheimiana descrita no texto?

a) Noção de anomia social.
b) Noção de conflito social.
c) Noção de empatia social.
d) Noção de contradição social.
e) Noção de fatos sociais.
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Seção 1.2

Breve abordagem histórica do ensino das 
Ciências Sociais e da Sociologia no Brasil

Nós acompanhamos o início do curso ministrado por Lígia e 
vimos os impasses e os debates da sua primeira aula em torno do 
surgimento da Sociologia, os seus conceitos básicos, bem como 
o seu papel na compreensão da realidade. As discussões da aula 
despertaram muito interesse na aluna Amanda, que retornou para 
casa impressionada com a história do menino da Floresta de Aveyron. 
Até aquele momento, ela não havia se perguntado sobre “essas 
coisas”, sobre “como se organizava uma sociedade e mesmo como 
as pessoas aprendiam determinados costumes e formavam as suas 
ideias”. Ela achava que essa história era “natural”. Começou a ficar 
engraçado pensar nos diferentes hábitos alimentares entre os povos. 
Agora, ela começava a ligar os pontos e entendia o porquê de cada 
país ter uma história e um comportamento cultural diferente. No final 
daquela semana, Amanda comentou sobre as aulas para os seus pais 
durante o almoço de domingo e, ao falar um pouco das aulas de 
Sociologia, o seu pai disse que não se recordava de ter essa “aula” na 
escola, mas, sim, de ter estudado estudos sociais. Amanda ficou um 
pouco confusa e se perguntou: “Estudos Sociais era a mesma ‘coisa’ 
que Sociologia?”. Ela já havia tido alguns debates de Sociologia no 
ensino médio, quando estudava na rede pública, mas o seu pai não 
teve Sociologia na escola. Ela já sabia que os primeiros teóricos desta 
disciplina eram do continente europeu e pensou: “Se o meu pai não 
teve Sociologia na escola seria porque não tinha sociólogos no Brasil 
naquele momento? Havia uma Sociologia no Brasil?”. Amanda não 
queria esperar até a próxima semana para colocar essas questões em 
sala de aula. Então, ela teve a ideia de fazer uma pequena pesquisa: 
iria perguntar para os seus pais e os vizinhos da mesma geração 
como eram as suas aulas de Estudos Sociais na escola. Além disso, ela 
faria uma pesquisa na internet e na apostila de Sociologia da época 
na escola. Ela queria saber: “o que estaria por detrás dessa história”. 

Diálogo aberto 
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Amanda havia descoberto que seus pais frequentaram a escola 
durante o período da Ditadura Militar e, como futura educadora, 
ela queria saber como a escola daquele período afetou a formação 
escolar e o pensamento social da época dos seus pais. Afinal, quais 
seriam as condições históricas que estruturaram a época em que 
seus pais frequentaram o ensino básico?

Não pode faltar

Até o presente, a disciplina de Sociologia tem ocupado um lugar 
instável na história da educação brasileira. Ao acompanhar os períodos 
de obrigatoriedade dessa disciplina nos currículos escolares, vemos 
que a sua presença possui relação direta com o projeto político 
vigente na sociedade. Desta forma, para compreender a instabilidade 
dessa disciplina na educação básica, é necessário ater-se ao processo 
histórico e às ideologias presentes nos fatos.

De acordo com Moraes (2011), a primeira vez que a Sociologia 
surgiu como projeto de disciplina obrigatória nos currículos 
escolares foi no final do século XIX. Em 1882, Rui Barbosa apresentou 
uma série de pareceres defendendo reformas na educação e 
entre elas figurava a inclusão da Sociologia no ensino secundário 
e a substituição da matéria de Direito Natural por Sociologia nos 
cursos superiores de direito, mas esse projeto não saiu do papel. 
Em 1891, Benjamin Constant instituiu a obrigatoriedade da disciplina 
nos currículos, entretanto essa medida não se espalhou por todo o 
território da República, ficando restrita às instituições federais, como 
o Colégio Dom Pedro II e ao Distrito Federal, na época a cidade do 
Rio de Janeiro.  

Em 1925, a Reforma Rocha Vaz (Decreto nº 16.782 - A de 
13/01/1925) tornou obrigatória a disciplina de Sociologia nos 
anos finais dos cursos preparatórios (escolas secundárias), porém 
novamente o alcance da reforma foi limitado pela autonomia 
dos Estados. Segundo Moraes (2011), não há dados diretos sobre 
os impactos do ensino de Sociologia nesse período, mas dados 
indiretos como livros didáticos, programas oficiais e exames de 
ingresso nas escolas superiores. Ainda nesse momento, não havia 
professores formados na área, sendo assim, eram engenheiros, 
médicos e  advogados que ministravam as aulas dessa disciplina. 
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Mesmo com um alcance limitado devido à autonomia dos Estados, 
é importante observar que a Sociologia começa a adentrar os 
cursos secundários e cursos normais (voltados para a formação de 
professores primários). Entretanto, vale notar que, nesse período, a 
preocupação institucional com a introdução da Sociologia tinha um 
caráter normativo e cientificista, que apostava na ciência como a 
construtora de um espírito moral e patriótico dos brasileiros.

Assimile

Cientificismo: postura intelectual de matriz positivista, que preconizava 
a adoção do método científico para a análise da realidade. Essa postura 
foi criticada por tomar de empréstimo os métodos das ciências naturais 
para a observação dos fenômenos humanos e por hierarquizar a ciência 
como a única capaz de oferecer respostas e benefícios para a sociedade.

Em 1931, a Reforma Francisco Campos (Decreto nº 19.890 
e a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública) manteve 
a obrigatoriedade do ensino de Sociologia no secundário e nos 
cursos normais. Nesse período foram estabelecidas as bases para a 
criação de universidades no Brasil (Decreto nº 19.851 – 11/04/1931 
conhecido como o Estatuto da Universidade Brasileira) e a partir daí 
tivemos o surgimento institucional dos cursos de Ciências Sociais 
em nosso país.

Em 1933 surgiu o curso de Ciências Sociais na Escola Livre de 
Sociologia e Política de São Paulo (ELSP), com o intuito de formar 
quadros técnicos para a administração pública e privada. Em 1934, 
houve a fundação da Universidade de São Paulo (USP) e o curso 
de Ciências Sociais voltou-se para os “altos estudos” ou a pesquisa 
científica. Em 1935, surgiu a Universidade do Distrito Federal (atual 
UFRJ) e o seu curso de Ciências Sociais . Moraes (2011) aponta 
que nas origens desses cursos havia problemas com o número de 
docentes para organizar os cursos de licenciatura em Sociologia, e, 
como os cursos de Ciências Sociais estavam voltados para a formação 
de pesquisadores ou de quadros para a burocracia, foi gerada uma 
distinção entre o universo acadêmico das Ciências Sociais e a 
disciplina de Sociologia no secundário. Por décadas, a formação de 
professores era desprivilegiada em comparação à pesquisa. 
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Em 1942, o Decreto nº  4.244 de 9 de abril de 1942, mais 
conhecido como a Reforma Capanema, reorganizou a educação 
brasileira e decretou o fim da obrigatoriedade do ensino de Sociologia  
na escola secundária. O secundário foi dividido em ginasial (quatro 
anos) e colegial (três anos). O colegial adquiriu dois formatos: 
o Clássico, voltado para a área de Humanidades, e o Científico, 
voltado para a carreira técnico-científica, ambos se destinavam ao 
ingresso às universidades. Entretanto, se o ginásio era voltado para o 
ingresso à universidade, como podemos compreender as possíveis 
causas para a exclusão da Sociologia nesta modalidade de ensino? 
Seria uma questão meramente burocrática devido à ausência de 
uma tradição científica da Sociologia no país?

A ausência de uma tradição científica sociológica na primeira 
metade do século XX pode ser compreendida como um dos fatores 
da exclusão, mas não seria o único. Se observarmos a genealogia 
das Ciências Sociais no Brasil, veremos que a partir de 1930 temos 
o período chamado Ensaísta, composto por intelectuais como 
Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre e Caio Prado Junior. 
Esses pensadores realizaram análises vigorosas e interessadas para 
pensar o Brasil a partir de sua própria história. Esse esforço analítico 
no Brasil, e sobre o Brasil, significou uma mudança na produção de 
saber, pois estávamos a assistir o nascimento de um pensamento 
social brasileiro e não mais a importação de ideias e teorias europeias 
para pensar a nossa realidade. Neste sentido, devemos observar 
que a institucionalização recente das Ciências Sociais no Brasil não 
significava diretamente a ausência total de intelectuais brasileiros, 
produzindo um pensamento social nativo, inovador e polêmico sobre 
a nossa sociedade.

Exemplificando

Em 1936, Sérgio Buarque de Holanda publicou Raízes do Brasil. Nessa 
obra ele analisou as raízes culturais ibéricas da colonização na América 
Latina, mais precisamente, as heranças da colonização portuguesa 
nos modos de agir e de pensar do povo brasileiro. O conceito mais 
conhecido de Sérgio Buarque de Holanda é o de "homem cordial. O 
"homem cordial" não é aquele que é cortês ou polido, mas aquele que 
age guiado mais pelo coração, ou seja, pelas emoções, do que pela 
razão ou racionalidade. Essa herança portuguesa encontra-se enraizada 
na nossa cultura até os dias atuais. 
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Em 1933, Gilberto Freyre publicou Casa Grande e Senzala. Nessa obra 
Freyre deslocou a visão biológica determinista que via a miscigenação 
dos povos como algo reprovável e perigoso e fez uma análise cultural 
dessa miscigenação exaltando-a. Ocorreu que essa exaltação não 
problematizava os processos de violência e exclusão que geraram a 
miscigenação entre os povos fundadores no Brasil, principalmente, a 
violência à qual as populações indígenas e negras foram submetidas. 
A romantização da miscigenação ocultou estes processos de violência 
contribuindo para o chamado mito da democracia racial. O mito da 
democracia racial defende que o fato de todos sermos miscigenados não 
coloca barreiras para a ascensão econômica dos indivíduos. Entretanto, 
a biologia não pode se servir desta explicação para o social, se no plano 
simbólico a sociedade acredita ser igualitária somente por conta da sua 
miscigenação. Este ideal de igualdade não é encontrado no plano real 
da sociedade. O ideal não opera na prática, haja vista os exemplos mais 
evidentes de racismo e preconceito contra negros, indígenas e seus 
descendentes na nossa sociedade.  

Em 1942, Caio Prado Junior publicou Formação do Brasil 
Contemporâneo. Nesta obra ficou claro que a precariedade econômica, 
tecnológica e social do Brasil nada tinha a ver com o componente 
biológico da população (tese defendida até início do século XX) ou 
incapacidade das pessoas, mas tinha a ver com todo o processo histórico 
colonizatório e exploratório europeu. A colonização portuguesa 
perpetuava a condição do Brasil como mero fornecedor de matéria-
prima e o não investimento no desenvolvimento da colônia a mantinha 
numa posição econômica, tecnológica e social rudimentares. Assim, 
para compreender as estruturas da sociedade brasileira, era preciso ater-
se ao caráter predatório da colonização.

Ademais, a eliminação da Sociologia na primeira metade do século 
XX tinha a característica de valorização do ensino propedêutico em 
detrimento de uma educação de formação. Isso significava dizer 
que o projeto do Estado para a educação interessava-se mais pela 
educação preparatória para o ingresso nas universidades, fato que 
estava relacionado ao ideário desenvolvimentista estritamente ligado 
à formação tecnológica e científica. Desta forma, a Sociologia ficou 
“sem função”, uma vez que ela era formativa e não propedêutica, 
ou seja, ela não estava voltada para a produção econômica, ela 
não era preparatória para a economia, mas era formativa e também 
preparatória para a vida em sociedade.



U1 - Fundamentos histórico-sociais para o ensino de Sociologia 29

Assimile

A origem da palavra propedêutico vem do grego e se refere ao ensino. 
O ensino propedêutico pode ser um curso ou parte de um curso de 
introdução a disciplinas em diversas áreas como ciências ou educação, 
por exemplo. Por ser um curso introdutório que supre apenas as 
necessidades básicas de um conhecimento, ele não pode habilitar uma 
pessoa a exercer uma profissão.

No caso apresentado anteriormente, vimos que o ensino propedêutico 
tinha a intenção de preparar os alunos para o ingresso às universidades.

Assim, podemos observar que a disciplina de Sociologia foi 
introduzida na escola na primeira metade do século XX com um 
caráter positivista de fundar o patriotismo civil. Em 1942, ela foi retirada 
das escolas devido a um projeto institucional de modernização 
econômica da sociedade, que não incluía o desenvolvimento do 
conhecimento humanístico e intelectual da sociedade. É certo que 
uma sociedade com desenvolvimento intelectual caminha para 
a melhoria, pois estamos a falar de pessoas com compreensão, 
entendimento e envolvimento na vida pública e política. Desta forma, 
o ensino de Sociologia poderia contribuir para o desenvolvimento 
de um pensamento mais crítico e consciente da sociedade e, 
consequentemente, para uma maior politização social. 

Os anos de 1950 são considerados como um momento 
de ruptura no pensamento social brasileiro, pois nesse período 
temos a consolidação de uma Sociologia científica brasileira com 
destaque para o pensamento de Florestan Fernandes. O maior rigor 
metodológico, científico e, sobretudo, crítico nas Ciências Sociais 
ampliaram as bases de reflexão sobre a sociedade brasileira com 
temas diversos, como a etnologia indígena, o racismo e o mito da 
democracia racial, a exploração no mundo do trabalho, a reprodução 
da pobreza e das desigualdades sociais, que se tornaram a tônica 
desse período. O pensamento de Fernandes tinha a marca da ação 
política e do diálogo entre a Sociologia clássica e moderna. A sua 
orientação crítica e marxista deixou como legado estudos profundos 
e análises rigorosas sobre as estruturas da sociedade brasileira e 
seus problemas mais caros. Fernandes ofereceu análises, críticas e 
apontamentos para os problemas sociais brasileiros. 
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Em 1954, ocorre o I Congresso Brasileiro de Sociologia e nele 
Florestan Fernandes defende o ensino de Sociologia na escola 
secundária, bem como a sua implantação no ginásio. Segundo ele, 
a Sociologia tinha o papel de contribuir para a formação dos jovens 
e de intervir na estrutura do sistema educacional. A sua defesa era 
de uma Sociologia ativa na construção da criticidade e cidadania 
dos jovens.

Em 1961 tivemos a criação da Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024/1961, 
voltada para a educação brasileira, porém a volta da Sociologia não 
estava prevista nessa lei. É interessante notar que o Brasil vivia um 
período democrático, mas novamente não havia uma preocupação 
institucional com o desenvolvimento intelectual e a politização da 
nação. A Sociologia não teve lugar nas mudanças educacionais. 

Em 1962 o Conselho Federal de Educação criou a disciplina 
Organização Social e Política do Brasil (OSPB) como parte 
complementar dos currículos da educação básica. O intuito era 
apresentar aos estudantes as instituições da sociedade brasileira e a 
organização do Estado, a Constituição, os direitos e as obrigações 
cidadãs. A disciplina de OSPB tinha o caráter de servir como “educação 
cívica” e “práticas educativas”. Em 1971, o regime militar anunciava 
uma grande reforma educacional e a disciplina se mostrara mais do 
que adequada às escolas.

Em 1964 foi dado o Golpe Civil Militar na democracia brasileira e 
entre 1964 e 1985 nós tivemos um dos momentos mais dramáticos 
da história recente do Brasil: a Ditadura Militar. Neste período, a 
Sociologia e outras ciências humanas passaram a ser atacadas, e os 
seus profissionais e pensadores a serem perseguidos. Moraes (2011) 
mostra que, em 1964, Paulo Duarte, humanista e um dos fundadores 
da arqueologia no Brasil, denunciou uma proposta que circulava 
no Congresso Nacional para a exclusão das Ciências Sociais nas 
universidades brasileiras. A Sociologia foi transformada em um tipo de 
saber que deveria ser combatido pelo Estado. 

Mas antes de avançarmos é preciso lembrar o contexto histórico 
deste momento: o contexto geral da Guerra Fria. Neste período, o 
mundo assistiu à polarização ideológica global entre Capitalismo e o 
Socialismo, e os golpes militares ocorridos na América Latinha tinham 
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relação de aliança e patrocínio com a política dos Estados Unidos, 
cujo propósito era barrar a adoção do comunismo por esses países.   

De acordo com Martins (2014), em 1971, os militares no Brasil 
decretaram uma série de reformas educacionais e instituíram uma 
pedagogia autoritária para afinar a consciência coletiva com os 
interesses da sua agenda política. A Lei 5.692/71 fixou a Lei de 
Diretrizes e Bases do ensino de 1º e 2º grau, criou novas disciplinas e 
reestruturou o sistema escolar. 

A educação básica foi dividida em ensino fundamental ou 1º Grau 
(duração de oito anos: 1ª a 8ª séries) e o ensino público de 2º grau 
(duração de três anos) tornou-se profissionalizante. Entretanto, é 
preciso ter em mente que as diferenças na realidade socioeconômica 
brasileira não possibilitavam que todas as pessoas ingressassem no 
2º grau. E, para aqueles que conseguiam ingressar, as condições 
não eram iguais para todos. Havia uma divisão estrutural de classes 
entre aqueles que conseguiam ingressar no 2º grau, as pessoas de 
classes mais pobres seguiam o ensino profissionalizante voltado para 
o mercado de trabalho, ao passo que as pessoas das classes mais 
abastadas se direcionavam para o ingresso às universidades. Assim, a 
formação superior era uma possibilidade para as classes mais altas, às 
classes mais baixas restava a formação e o trabalho técnico.

Exemplificando

O ensino profissionalizante neste período tinha um caráter liberal 
tecnicista, isto significava que ele se preocupava em criar e capacitar a 
mão de obra para a economia brasileira. Mas isso não quer dizer que o 
trabalho manual seja algo desmerecedor e a formação em nível superior 
seja moralmente superior. Ocorre que esta agenda escolar relacionava-se 
diretamente à divisão de classes na sociedade brasileira, pois dificilmente 
as pessoas de origem humilde chegariam às universidades, isso quando 
conseguiam chegar ao 2º grau.

Ainda prevalece um ideário na sociedade brasileira que assimila o 
trabalho braçal com um trabalho desprovido de prestígio social e as 
profissões de nível superior como possuidoras de status elevados. A raiz 
desse preconceito remonta ao período colonial, que via na exploração 
do trabalho escravo braçal os símbolos do desprezo, da humilhação e 
da pobreza.
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Os Pareceres do Conselho Federal de Educação nº 853/1971 
fixaram o núcleo comum para os currículos do ensino do 1º e 2º 
graus definindo os seus objetivos e o seu alcance. O Parecer 94/1971 
“Currículos e Programas de Educação Moral e Cívica” explicitava a 
implementação do Decreto Lei nº 869/1969 impondo a Educação 
Moral e Cívica como disciplina obrigatória nas escolas de todos os 
graus e modalidades do ensino no país. De acordo com Martins (2014), 
a Educação Moral e Cívica significou a imposição de um discurso 
essencialista destinado à formatação e homogeneização social, 
a fim de promover o patriotismo e construir sujeitos socialmente 
adequados para o contexto político. 

Nesse conjunto de documentos, houve a criação da disciplina 
Estudos Sociais como matéria obrigatória de ensino. As disciplinas 
de História e a Geografia foram diluídas na disciplina Estudos Sociais, 
com o objetivo de criar um ensino interdisciplinar, mas, na realidade, 
tratavam-se de estratégias para controlar e selecionar os conteúdos 
dessas matérias. A História, por exemplo, foi reduzida a uma história 
política decorativa de datas e fatos marcantes da historiografia 
brasileira. E a Geografia foi reduzida a uma geografia física e política 
com leves toques de demografia e memorização de mapas. Assim, 
os Estudos Sociais demonstravam habilmente como uma disciplina 
poderia ser criada ou modificada de acordo com os fins do seu 
ensino. Já a Sociologia e Filosofia, ainda subexistentes no 2º grau, 
foram totalmente banidas das escolas. 

O Estado também reconfigurou a formação de professores na 
área de Humanas com a criação do curso de Licenciatura curta em 
Estudos Sociais (apenas dois anos) e eles se tornaram base introdutória 
nas graduações de História e Geografia. Essa rápida formação em 
Estudos Sociais abordava a Sociologia e Filosofia em níveis superficiais 
(somente 60 horas cada). Além disso, os estudos sociais não possuíam 
nenhuma raiz acadêmica, tampouco uma tradição científica. 

O ensino de Humanidades foi todo reconfigurado a partir 
do projeto institucional de observar o que os alunos deveriam 
aprender. Esse controle de acesso ao saber legitimava as estruturas 
organizacionais do Estado, pois essa escola não era um espaço 
plural, crítico e democrático, mas, um espaço controlado e 
acrítico, afinado com os interesses institucionais. Os militares 
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instrumentalizaram a educação como meio de construir a aceitação 
do poder institucional vigente. Segundo Martins (2014), os Estudos 
Sociais e a Educação Moral e Cívica, enquanto disciplinas escolares 
tinham o caráter de promover o entendimento e a aceitação da 
ordem social e organização do Estado.

Neste contexto, a Sociologia foi taxada grosseiramente como 
“comunista” e subversiva e havia o equívoco simplista de assimilar 
diretamente a Sociologia e os estudos marxistas com o comunismo. 
Mas, acima de tudo, o “problema” da Sociologia e da Filosofia residiam 
no fato de que elas contribuíam para desvendar as penumbras da 
política e auxiliar na construção de um saber e olhar crítico sobre 
a sociedade. Observando as disciplinas de Estudos Sociais (ES), 
Educação Moral e Cívica (EMC) e Organização Social e Política 
do Brasil (OSPB) ficava evidente que a nova ordem educacional se 
apropriava da cultura para implantar estratégias de cultivo de um 
pensamento acrítico nacionalista em todo o país. 

As mudanças na educação e na formação de professores foram 
instrumentos políticos para o controle social. O Estado controlava os 
conteúdos escolares por meio de comissões de avaliações de livros 
didáticos, filtrando esses conteúdos de forma tendenciosa. Desta 
forma, o regime vigente ditava as regras do diálogo impondo o que se 
poderia e deveria dialogar na formação profissional e na construção 
do saber. Não havia espaço para uma escola feita com ideias plurais e 
democráticas neste período. A domesticação social promovida pelo 
Estado vinha pelas mãos da escola.

Em 1982, a Lei nº 7.044/82 flexibiliza a obrigatoriedade do 2º 
grau profissionalizante, abrindo espaço para uma escola com médio 
caráter formativo. Em 1985 ocorreu o fim da Ditadura Militar e os anos 
1980 foram marcados pela redemocratização da política brasileira. A 

Reflita

O ensino de Humanidades foi todo reconfigurado segundo os interesses 
vigentes, a fim de produzir um tipo de consciência civil controlada 
pelo Estado. Neste momento histórico, as Ciências Humanas, como 
a Sociologia, Filosofia, História e Geografia, desapareceram ou foram 
diluídas porque elas contribuíam para uma leitura crítica e autônoma 
sobre a realidade política no Brasil.
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disciplina de Sociologia retorna paulatinamente à escola secundária 
devido às campanhas das associações de sociólogos que defendiam 
a Sociologia como uma disciplina ativa na formação dos jovens e na 
construção da sociedade. 

O Estado de São Paulo é o primeiro a reintroduzir a Sociologia 
no secundário (1983) e a adota trabalhando temas transversais 
para aproximar os alunos dos temas clássicos e dos debates 
contemporâneos da disciplina. Vários Estados passaram a aderir a 
Sociologia nos currículos escolares, havendo toda uma expectativa de 
legitimidade e obrigatoriedade da disciplina nas escolas novamente. 

A Constituição de 1988 consolidou a transição da Ditadura Militar 
para a Nova República. Os preceitos democráticos e progressistas 
contidos nela, como a pluralidade política, a liberdade de fé, a igualdade 
de gênero, a criminalização do racismo e os direitos sociais de acesso 
à saúde, ao trabalho e à educação, entre outros, forneceram as bases 
para a constituição de uma cidadania plena por parte dos sujeitos. 
Neste sentido, o retorno da Sociologia às escolas estaria atinente a 
própria Constituição, pois seu caráter plural, democrático, atual e 
comprometido com as demandas sociais da contemporaneidade 
abriu caminhos para a reimplantação da Sociologia e da Filosofia na 
educação básica. Afinal, após 21 anos de repressão institucional e 
intervenção direta e ideológica na educação brasileira, era mais do que 
necessário refundar um ensino de Humanidades com os propósitos 
de formação de conhecimentos e com a liberdade para fomentar o 
debate político entre os jovens apontando para a reconstrução da 
democracia na nossa sociedade. 

Mas, em 1994, a Sociologia retrocede no Estado paulista com a 
mudança de governo e sua chamada reestruturação da educação, 
traduzida em diminuição dos recursos destinados às escolas, bem 
como a alteração da grade escolar. A valorização de disciplinas 
tradicionais, como a Língua Portuguesa e Matemática, causou o 
recuo do ensino de Sociologia. 

De acordo com Moraes (2011), o ano de 1996 é importante para a 
educação, pois foi expedida a Lei de Bases e Diretrizes da Educação 
Nacional (LBDEN) nº 9.394/96 de autoria do senador Darcy Ribeiro. 
Nela, a Sociologia e a Filosofia são nomeadas, mas a aplicação delas 
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permanece ambígua na expressão “domínios de conhecimentos 
de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania” (Lei 
nº 9.394/96, art. 36, § 1º, III): faltava-lhe uma passagem explícita de 
obrigatoriedade. No ano seguinte, o Projeto de Lei nº 3.178/97 altera 
o artigo 36 da LDB e institui a Sociologia e a Filosofia como disciplinas 
obrigatórias no ensino médio. A PL passa pela Câmara dos Deputados 
e no Senado recebe o nome Lei nº 09/2000 e é aprovada em 2001. 
O presidente em exercício Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e 
professor universitário aposentado, veta integralmente o projeto sob a 
alegação de que o Brasil não teria professores para a área. 

Após mais este recuo, os professores, acadêmicos e as 
associações de sociólogos travaram outra batalha para o eterno 
retorno da Sociologia, nunca consolidado na educação brasileira.  Em 
2004 ocorre o Fórum Curricular Nacional do Ensino Médio e Moraes 
participa ativamente de toda movimentação para a coordenação da 
equipe de Sociologia e a elaboração das Orientações Curriculares do 
Ensino Médio (OCEM – Sociologia). Moraes e equipe elaboraram um 
parecer sobre a inclusão da Sociologia no currículo do ensino médio, 
e tal documento (MORAES, 2007) deu origem ao Parecer CEN/CEB 
nº 38/06, ficando estabelecido a obrigatoriedade da Sociologia e 
Filosofia em todas as escolas públicas e privadas do país. O ensino 
delas estava estruturado por disciplinas, isso deixava clara a não 
diluição delas em outros conteúdos no tocante ao currículo escolar. 

No mesmo ano o Conselho Estadual de Educação de São 
Paulo (CEE-SP) barrou a obrigatoriedade do ensino de Sociologia 
e Filosofia com a Indicação nº 62/2006 sob a alegação do Parecer 
nº 38/06 ferir a autonomia dos Estados referente aos sistemas de 
ensino. Novamente, as entidades de defesa da obrigatoriedade da 
Sociologia tiveram que recorrer ao Congresso Nacional, e, após 
dois anos de batalha, o Congresso aprovou o PL nº 1.641/03 no 
ano de 2008 sancionando a Lei nº 11.684/2008, que altera a LDB, 
tornando a Sociologia e a Filosofia obrigatórias nas três séries do 
ensino médio. 

Segundo Moraes (2011), após a aprovação dessa Lei, os 
professores de Sociologia e a escola teriam como desafios pensar e 
debater a formação de professores, as abordagens e os conteúdos 
a serem lecionados.
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Entretanto, os debates e as preocupações pedagógicas em relação 
à Sociologia duraram apenas oito anos, pois, em 2016, é expedida a 
Medida Provisória nº 746/2016 que pretende alterar todo o Ensino 
Médio sem recorrer à consulta pública e sem realizar debates e 
investigações aprofundadas com especialistas da área da Educação. 
Para retomarmos a repetição das estruturas históricas, novamente as 
disciplinas de Sociologia e a Filosofia estão ameaçadas pela diluição 
em conteúdos interdisciplinares sob a alegação de modernizar a 
educação e a equipará-la à de países desenvolvidos. Mas aqui cabe 
a seguinte pergunta e reflexão: o retorno deste velho evento na 
história da educação brasileira seria meramente burocrático ou de 
reestruturação? Ou haveria aí outros interesses e razões sob o manto 
da reorganização? Um ponto é fato: novamente há o retorno da 
batalha pela educação em nossa sociedade. E essa luta parece não 
ter fim.

Nesta unidade, analisamos a trajetória conflitiva e instável do 
ensino de Sociologia na história da educação brasileira. Observamos 
que a instabilidade da Sociologia está para além de uma questão 
meramente cronológica e burocrática, pois foi possível acompanhar 
que nos diferentes momentos de sua introdução, proibição ou 
diluição no ensino médio houve estreita relação com o tipo de 
interesse institucional vigente. O caráter analítico e questionador da 

Pesquise mais

Para refletir sobre o tema desta aula, vale a pena assistir ao filme A vila. 
O enredo do filme se passa em 1897 em uma vila harmônica, isolada 
e tranquila na Pensilvânia (EUA). Os seus moradores acreditavam viver 
no melhor dos mundos, mas descobrem que no bosque que cerca a 
vila habitam criaturas misteriosas. Esse fato gera medo e pânico nos 
moradores fazendo com que eles se fechem e não desejem sair da zona 
segura da vila. O jovem Lucius Hunt (Joaquin Phoenix) tem o desejo 
de ultrapassar os limites da vila rumo ao desconhecido. Sua parceira 
romântica na trama é Ivy Walker (Bryce Dallas Howard), uma jovem 
cega. A vida de Lucius corre perigo e Ivy atravessará na floresta em busca 
de medicamentos. Neste momento, verdades sobre o passado da vila, 
de seus moradores, bem como sobre a falsa segurança por meio do 
controle social virão à tona. 

Sem medo de errar
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Sociologia e da Filosofia possibilita a politização e a construção de 
uma consciência e de um saber autônomos, e isso contribui para que 
os sujeitos pensem e questionem a realidade.    

Ainda vimos que a instabilidade da Sociologia não pode ser 
exclusivamente atribuída à ausência de uma Sociologia no Brasil, 
pois acompanhamos, de maneira breve, um pouco da formação 
do pensamento social brasileiro e o nascimento de uma Sociologia 
científica com Florestan Fernandes. 

A partir dos conteúdos trabalhados, você já pode responder às 
perguntas de Amanda sobre os conteúdos escolares da época da 
Ditadura Militar no Brasil e sobre o papel do Estado no processo de 
reestruturação educacional. 

Vimos que, durante o regime militar, a Sociologia e a Filosofia 
foram excluídas das escolas e que essa medida não foi meramente 
burocrática, mas, motivada por um projeto institucional de eliminar na 
escola qualquer traço questionador e reflexivo sobre a realidade social.

Amanda fez a sua pesquisa na internet e nos livros sobre o ensino 
escolar durante o regime militar no Brasil. Ela também fez uma breve 
pesquisa perguntando para os seus pais e vizinhos as memórias das 
aulas de Estudos Sociais daquela época. Eles disseram que a História 
que eles aprenderam consistia mais em memorizar os fatos e as datas 
dos feriados nacionais. Entre as suas recordações da Geografia estavam 
a memorização dos nomes dos Estados e das capitais do Brasil, além 
da memorização dos continentes do globo terrestre. Nas aulas, eles 
também realizavam cópias dos mapas. Era esse o tipo de memória da 
História e da Geografia que eles mais haviam fixado. 

Amanda começou a estabelecer relações entre as narrativas 
e as leituras que ela realizou e concluiu que o ensino daquele 
período não estava voltado para o exercício de um pensamento 
questionador. Então, ela compreendeu porque a Sociologia foi 
grosseiramente taxada de disciplina doutrinária do comunismo 
durante a Ditadura Militar. Além disso, notou que, durante esse 
período, o ensino de Humanidades e a formação de professores 
foram totalmente modificados e "domesticados", a fim de atender 
à agenda política vigente.
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Dessa forma, podemos compreender os motivos de as disciplinas de 
História e Geografia terem sido diluídas nos Estudos Sociais e reduzidas 
à aprendizagem a partir da memorização de conceitos, recitação de 
datas históricas e atenção à geografia física e política voltada para a 
memorização de mapas. Então, Amanda decifrou que definitivamente 
os Estudos Sociais não eram a mesma coisa que Sociologia. Os Estudos 
Sociais não eram uma ciência, mas uma disciplina criada pelo regime 
militar com o intuito de filtrar os conteúdos da área de Humanidades a 
serem debatidos em sala de aula.

Com a proibição da Sociologia,  assistimos também à 
obrigatoriedade das disciplinas de Organização Social e Política 
do Brasil e Educação Moral e Cívica.  A disciplina OSPB tinha o 
intuito de ser um estudo da realidade social e política brasileiras, 
moldado pelo Estado. Ela não era uma equivalente da Sociologia, 
pois o seu objetivo era definir a pauta dos diálogos entre o Estado 
e a sociedade civil, reforçando a visão institucional sobre si mesma, 
sobre os direitos e os deveres dos cidadãos, além de promover o 
civismo. E, aqui, cabe perguntar: quais seriam as diferenças entre 
civismo e cidadania?

A Educação Moral e Cívica foi de longe a disciplina mais controversa, 
pois ela era um instrumento político voltado para incutir os ideais de 
patriotismo na sociedade civil. O seu caráter moralizante operava 
como uma doutrinação para a promoção da homogeneidade social, 
desprezando por completo a diversidade da população brasileira nos 
seus diferentes aspectos: étnico, político, racial, religioso, de liberdade 
de expressão etc.  

Com o fim da Ditadura Militar e a redemocratização do Brasil, a 
Sociologia travou novamente batalhas contra o Estado para a sua 
legitimação e obrigatoriedade para a promoção da cidadania das 
pessoas. E, considerando a repetição das estruturas históricas da nossa 
sociedade, podemos verificar que essa batalha não está encerrada.

1. “Em sua característica meramente escolar, e sem uma disciplina 
acadêmica que fornecesse suporte para a configuração dos conhecimentos, 
a OSPB agia, juntamente com a EMC, com uma característica muito mais 
prescritiva que os demais conteúdos escolares, uma vez que seus princípios 

Faça valer a pena
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2. “O estado usou as instituições educacionais para manter o controle da 
sociedade. Foi durante esse momento histórico que foi introduzido nas 
escolas brasileiras o uniforme, as cadeiras em fileiras, o tablado que deixava 
o professor em um nível elevado dos alunos, capas de cadernos do Brasil, 
hino nacional no verso dos cadernos. Enfim, com a ditadura surge uma série 
de elementos que visavam impor o patriotismo nos estudantes”. (Fragmento 
de depoimento da ex-professora Rosa Maria dos Santos. PEREIRA, 2014).
Assinale a alternativa que apresente os conceitos clássicos de Durkheim e 
Marx observados no relato apresentado.

a) Anomia social e ação social.
b) Relativismo cultural e socialismo.
c) Solidariedade orgânica e conflito.
d) Consenso social e contradição.
e) Fato social e ideologia.

eram especialmente os de promover o entendimento da ordem social e do 
organograma estatal." (MARTINS, 2014, p. 45)
Com base no material didático e no fragmento apresentado, responda: que 
tipo de projeto pedagógico o texto aborda?

a) Educação propedêutica.
b) Educação autoritária.
c) Educação libertária.

d) Educação clássica.
e) Educação autônoma.

3. “O principal objetivo da difusão da Ciência da Sociologia, como o da 
difusão de qualquer outra ciência, é a compreensão, por parte do homem, 
da natureza. Especialmente precisa ele de uma compreensão da natureza 
humana e da atuação dos processos sociais, de modo que possa acomodar-
se com êxito a essa parte da realidade e assim conseguir ao menos certo 
grau de controle sobre   ela." (FERNANDES, 1954)
Atendo-se à comunicação de Fernandes, aponte qual é o papel do ensino 
de Sociologia no ensino secundário defendido por ele.

a) Sociologia neutra.
b) Sociologia funcionalista.
c) Sociologia normativa.
d) Sociologia ativa.
e) Sociologia cultural.
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Seção 1.3

Documentos oficiais do ensino de Sociologia na 
Educação Básica 

Vimos que a curiosidade de Amanda em entender a sociedade e a 
escola da época dos seus pais a levou a se perguntar qual era o papel 
da escola na sociedade. Amanda lançou mão da autonomia e iniciou 
uma pesquisa por conta própria. Esta vontade de saber fez com que 
ela compreendesse que durante o regime militar as disciplinas de 
História e Geografia foram diluídas nos “Estudos Sociais”, que a criação 
da disciplina Educação Moral e Cívica tinha, entre os seus propósitos, 
construir o culto ao Estado e, além disso, a Sociologia havia sido 
retirada da escola devido ao seu caráter questionador. O que isso 
significa? E ela se perguntou: “a escola poderia ser usada para criar 
um tipo de educação não crítica ao regime?”. Amanda compreendeu 
que durante o regime militar, a escola estava direcionada para este 
fim. Ocorre que estas reflexões de Amanda não “surgiram do nada”, 
ao contrário, a sua nova percepção histórico-social tinha relação 
com os seus novos aprendizados, era o olhar sociológico que nascia 
nela. As teorias clássicas da Sociologia ajudaram Amanda a entender 
os mecanismos e as estratégias utilizadas pelo regime militar para o 
desenvolvimento de uma educação não reflexiva. E, no presente, ela 
pensa que a escola deveria ser concebida como um espaço plural 
para estimular o desenvolvimento das pessoas, o pensamento, a 
autonomia e o respeito à diversidade. Mas como teria acontecido 
essa trajetória histórica de mudança na Educação brasileira?  

As alterações sofridas pela Educação brasileira durante a Ditadura 
Militar dão mostras de como a escola foi instrumentalizada para servir 
ao regime. No tocante ao ensino de Humanidades, houve nesse 
período a supressão da Sociologia e da Filosofia no Ensino Médio 
(antigo 2º grau), a diluição da História e da Geografia nos Estudos 
Sociais, a apropriação da Organização Social e Política do Brasil e a 

Não pode faltar

Diálogo aberto 
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criação de Educação Moral e Cívica. Esses processos de alterações 
no ensino objetivavam a homogeneização e o adestramento da 
sociedade por meio do culto aos símbolos do Estado, do fomento 
do medo, com uma dita ameaça “comunista”, e da promoção de um 
pensamento acrítico e serviente ao sistema.  

A escola, no regime militar, não era um espaço para o livre 
exercício do pensar, ao contrário, o modelo autoritário imposto 
visava impedir o florescimento de ideias diversificadas sobre o 
Estado, a política e a sociedade, barrando assim o pensamento plural, 
reflexivo e autônomo. Esse modelo autoritário dirigia-se para construir 
o civismo e não a cidadania, pois a construção da cidadania passa 
pelo direito à vida, à liberdade, à dignidade, à saúde, à educação, à 
liberdade de expressão, à pluralidade e à diferença cultural, étnica e 
religiosa, ao respeito à orientação sexual, ao acesso ao conhecimento, 
entre outros. Se observarmos as disciplinas de Educação Moral e 
Cívica e Estudos Sociais, por exemplo, notamos que a escola não 
promovia necessariamente a construção do conhecimento, mas sim 
a internalização de conteúdos fabricados e filtrados para atender às 
demandas ideológicas do Estado. 

Com o fim do regime militar e a reabertura política do Brasil a 
partir de 1985, a nova Constituição da República Federativa do Brasil 
(CF), de 1988, vem para consolidar essa transição. A nova CF do 
Brasil declara uma série de princípios e deveres para a promoção da 
cidadania e da diversidade social brasileira. De natureza progressista, 
institui não só a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas, como 
também estabelece os princípios legais da igualdade de gênero, da 
criminalização do racismo, da proibição da tortura, entre outros. 
Ainda, ela restitui o direito de greve e universaliza o direito à educação, 
à saúde e ao trabalho para todos. 

Assimile

A Constituição Federativa do Brasil de 1988 também ficou conhecida 
como a Constituição Cidadã. Ela traz uma série de princípios 
fundamentais que asseguram o direito à cidadania, bem como cria 
mecanismos legais para o cumprimento desses direitos. O inciso LXXVII 
do art. 5º estabelece a gratuidade dos atos necessários ao exercício da 
cidadania, por exemplo, o direito à orientação e defesa jurídicas gratuita 
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para todos os cidadãos. Esses elementos são expressivos, uma vez 
que no período histórico anterior à CF, na ditadura militar, o sentido de 
cidadania estava diretamente relacionado ao controle do Estado. Neste 
sentido, a CF constitui mudanças históricas significativas no domínio das 
leis em relação aos direitos e deveres sociais. Vejamos alguns exemplos 
nos incisos II e III do Artigo 1º, a saber: 

Artigo 1º da República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se 
Estado Democrático de Direitoe tem como fundamentos: 

II – a cidadania.

III – a dignidade humana.

O princípio de cidadania atribui o direito de participação da sociedade nas 
decisões administrativas do Estado no tocante à política e à economia. 
Entre alguns exemplos, podemos citar o princípio democrático do 
direito ao voto secreto, a eleição direta para a escolha dos candidatos 
políticos, o direito dos cidadãos reivindicarem medidas e/ou mudanças 
políticas por meio de abaixo-assinados, a expressão pública de opiniões 
políticas, o direito à manifestação pública, entre outros. O princípio da 
cidadania também toca o dever do Estado em estabelecer mecanismos 
para promover a isonomia material para as pessoas vitimadas por 
privações econômicas, visto que a pobreza também é uma forma de 
violência. Neste ponto, compreendemos que a cidadania vem na esteira 
do princípio de dignidade humana, pois uma pessoa não pode ter a 
sua dignidade constrangida e/ou violada em razão da sua condição 
social, ou seja, em razão da sua vulnerabilidade social. Como exemplos, 
podemos citar a privação de liberdade física nas condições de trabalho 
escravo e/ou condições análogas à escravidão; a violência doméstica 
física e/ou psicológica também é uma forma de violência que atenta 
contra a mulher, contra a dignidade humana. A fome é uma situação de 
violência, pois a fome e a miséria não devem ser aceitas como condições 
dignamente humanas. Imagine que uma pessoa tenha fome e não tenha 
recursos para se alimentar ou, ainda, que ela seja obrigada a se alimentar 
do lixo e dos dejetos humanos. É admissível que a sociedade naturalize 
essa situação como aceitável?

O princípio de cidadania também toca o princípio da igualdade 
presente no Artigo 5º da CF estabelecendo que “todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
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brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 
[...]”. O princípio de igualdade entre os gêneros no inciso I é explícito 
e atribuiu para as mulheres e os homens os mesmos direitos e 
obrigações. Esses termos são importantes, visto que até 1932 a mulher 
brasileira não tinha direito ao voto e tampouco era considerada cidadã; 
o princípio de cidadania foi interpretado como sendo exclusivo do 
mundo dos homens. As mulheres brasileiras se manifestaram pelo 
direito à cidadania, a partir de 1933 o voto feminino foi conquistado, 
e, na Constituição de 1934, fica estabelecido que não poderia haver 
distinção ou privilégios entre homens e mulheres. Diferentes das 
Constituições anteriores, a CF de 1988 avança, porque é explícita 
quanto ao princípio de igualdade de gênero entre mulheres e homens. 
Já os incisos VI VII e XLII tocam outros princípios da igualdade e tratam 
respectivamente sobre o direito de culto e crença religiosa, o direito 
e a liberdade de convicções políticas e filosóficas e a criminalização 
do racismo. Alcançar a igualdade de gênero, o respeito à crença, a 
liberdade política e o combate do racismo é uma questão social cara 
e incontornável na sociedade brasileira, visto que há um descompasso 
gigantesco entre a letra da lei e a realidade social. Ou seja, as leis da CF 
de 1988 são avançadas, mas elas não se consolidaram plenamente 
na nossa sociedade, haja visto que possuímos estruturas sociais 
históricas de violência, como o machismo, o racismo, a homofobia, 
a intolerância religiosa, o preconceito de classes, entre outras, que 
precisam ser combatidas e superadas. Não basta a existência da lei se 
não há o combate às estruturas sociais e aos comportamentos que 
perpetuam as violências.

Essa situação é ainda mais grave no caso dos indígenas. O Artigo 231 
da CF prescreve o reconhecimento legal de toda a organização social 
indígena, o direito originário deles sobre as terras tradicionalmente 
ocupadas e atribui ao Estado o dever de demarcá-las e fazer respeitar 
todos os seus bens materiais e imateriais. Entretanto, a violência contra 
os indígenas é alarmante na nossa sociedade, basta observarmos as 
ocupações de terras e o extermínio dessas populações na atualidade. 
A violência contra a sua cultura, suas vidas, suas terras, seus costumes, 
sua religiosidade etc. data desde a fundação da nossa história oficial e 
arrasta-se ao longo dos séculos, persistindo até os dias atuais.

A violência e a desigualdade de classes, cor, etnia e gênero são 
problemas sociais estruturais urgentes na nossa história e necessitam 
de combate e superação, e um dos caminhos para isso é a aplicação 
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de programas sociais que façam valer os direitos e deveres previstos 
na Constituinte da nossa sociedade. No entanto, há um fato histórico 
preocupante na nossa sociedade: o fato de que a democracia 
no Brasil é extremamente jovem e que vivemos sob períodos de 
democracia, isso significa que para consolidarmos os direitos e 
deveres sociais previstos na lei, faz-se necessário primeiramente 
consolidar a democracia.

Reflita

Do ponto de vista jurídico, as leis na CF de 1988 constituem um grande 
salto no respeito aos direitos humanos constituintes de uma sociedade 
democrática. No entanto, cabe ressaltar que, na nossa sociedade, os 
sujeitos são iguais do ponto de vista jurídico, entretanto, do ponto de vista 
sociológico e concreto, eles não nascem nem crescem e se desenvolvem 
em condições de igualdade, e, mesmo na hora de sua morte, as pessoas 
não possuem as mesmas condições de igualdade. Basta refletirmos 
sobre as condições sociais dos pobres, dos miseráveis, das mulheres, dos 
negros, dos indígenas, do universo LGBT em nossa sociedade.

A existência isolada das leis, sem os mecanismos de políticas públicas do 
Estado, não significa sua efetivação plena na vida social concreta. 

Ainda, no século XXI, falta-nos expandir o debate sobre gênero e a noção 
de igualdade de gênero na nossa sociedade, no tocante aos gêneros 
não heteronormativos. Isso se faz urgente e os educadores possuem um 
papel importante nessas ações, principalmente no trabalho em sala de 
aula. É preciso compreendermos que dificilmente as leis se antecipam 
às novas necessidades da sociedade. Nesse sentido, as manifestações 
políticas e a exigência do princípio de igualdade são legítimas e urgentes. 
Podemos citar o reconhecimento legítimo da união afetiva e estável 
para casais gays, lésbicos e trans, o reconhecimento e legitimação das 
novas configurações familiares e o direito a adoção nesses casos. Ainda 
no tocante ao princípio de igualdade de gênero na nossa CF, é preciso 
avançar no tocante ao reconhecimento de gênero e de igualdade para 
gays, lésbicas, transexuais e transgêneros na nossa sociedade.

No tocante à Educação, este momento histórico significou 
grandes avanços para a sociedade brasileira, uma vez que ficamos 
mergulhados em um regime ditatorial por 21 anos. A CF de 1988 
abriga a Declaração do Direito à Educação de forma bastante clara 
e detalhada, já que ela defende e legitima a universalidade do ensino 
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No tocante à Educação, o avanço da CF de 1988 é que, além 
de ela ampliar os direitos e deveres existentes e criar novos, também 
estabelece instrumentos jurídicos para a garantia do acesso e da 
permanência escolares no ensino fundamental. Isso significa que a 
família ou o responsável pelo educando pode recorrer ao sistema 
Judiciário (Poder Judiciário, Promotoria de Justiça e Defensoria Pública) 
para restabelecer o direito à educação, garantido por lei. É certo que 
o fato de possuirmos leis de acesso à Educação e os mecanismos 
jurídicos para a sua efetivação não significa necessariamente que 
todas as regras previstas na Constituição sejam cumpridas na prática. 
Entretanto, não podemos descartar os avanços da CF de 1988 na 
área da Educação, pois a universalização do acesso à educação em 
diferentes idades (escola básica e a educação para jovens e adultos), 
diferentes classes sociais (o fim do filtro do ensino propedêutico e 
do profissionalizante) e o respeito à pluralidade de ideias e correntes 
teóricas na escola dão mostras do caráter democrático do ensino no 

para pessoas com idade escolar adequada e para aquelas que não 
tiveram acesso a ela em idade adequada. Ela institui a gratuidade 
do ensino público em todos os níveis, desde a educação infantil, 
ampliando-o para o ensino médio e o superior, uma vez que, na CF de 
1967, a gratuidade era somente entre os 7 e 14 anos, o secundário era 
exceção e o ensino superior não era mencionado. Ainda, a CF de 1988 
estabelece o atendimento educacional para as pessoas portadoras de 
deficiência; a oferta do ensino noturno, bem como cria programas 
suplementares para o acesso e para a permanência escolar dos 
alunos do ensino fundamental por meio da disponibilidade gratuita 
de material didático, uniformes, transporte, alimentação e assistência 
à saúde.

Assimile

A Constituição de 1988 convida a toda a sociedade para participar 
ativamente da educação no Brasil. O Artigo 205 estabelece que a 
educação é um direito e um dever de todos os cidadãos e cabe ao 
Estado e à família fazer valer esses princípios. A educação é um dos 
pilares para a cidadania, visto que ela é participante do desenvolvimento 
social, técnico e intelectual dos sujeitos, habilitando-os para a vida em 
sociedade e qualificação para o trabalho.
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Brasil e, principalmente, na escola pública de educação básica. Pois, 
a partir da CF de 1988, todos os cidadãos podem acessar a escola 
básica sem a distinção das classes sociais e do poder aquisitivo.

Outro passo importante para a promoção da cidadania foi a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, de 1996 (Lei 9.394/96), 
devido ao fato de reafirmar o direito à educação garantido pela CF 
de 88. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) é 
um conjunto de leis orgânicas e gerais que regulamenta o sistema 
educacional brasileiro (público e privado), desde a educação básica 
até o ensino superior, e estabelece as responsabilidades e os 
mecanismos de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os municípios. 

A primeira LDB surgiu em 1961 trazendo avanços para a educação 
ao criar o piso salarial para professores, manter o ensino religioso 
como facultativo e conferir autonomia aos Estados e municípios, 
diminuindo a centralização do MEC. 

Em 1996, com a Nova Reforma, a LDB promoveu uma série de 
mudanças no ensino público. Houve a inclusão da educação infantil 
na Educação Básica, definindo-a como creches (de 0 a 3 anos) e pré-
escolas (de a 5 anos), sendo ela gratuita, mas não obrigatória e de 
responsabilidade dos municípios. O ensino fundamental é definido 
como anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e os anos finais (do 6º ao 9º 
ano), sendo ele obrigatório e gratuito, com transferência gradativa 
de responsabilidade para os municípios. O ensino médio (1º ao 
3º ano) é de responsabilidade dos Estados, podendo ser técnico 
profissionalizante ou não. 

O Ensino Superior é de competência da União, mas pode ser 
ofertado pelos Estados e municípios, desde que eles já tenham 
consolidado todos os níveis que lhes competem. E fica como dever da 
União fiscalizar e autorizar as instituições de ensino superior privadas. 

A nova LDB vem na esteira da Constituição Federal de 1988 e 
amplia a promoção da cidadania por meio da educação, isso pode 
ser igualmente verificado nas outras modalidades de educação que 
comportam a Educação Especial, Educação à Distância, a Educação 
Profissional e Tecnológica, a Educação de Jovens e Adultos e a 
Educação Indígena. 
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Além da nova definição de Educação Básica, a LDB de 1996 
sanciona a valorização docente e estabelece título de graduação 
como a condição mínima para a formação adequada dos profissionais 
da Educação Básica. Além disso, houve a criação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização 
do Magistério (Fundef - Lei nº 9424/96),  que estabeleceu as receitas 
dos estados e municípios destinados ao ensino fundamental. 

Essa política de valorização do trabalho docente tem um 
propósito positivo, uma vez que, de acordo com José Carlos 
Libâneo (1999), durante o regime militar a formação do pedagogo 
sofreu fragmentação, levando a uma divisão técnica do trabalho 
na escola e, ao separar a teoria da prática, foi estabelecida uma 
distinção entre o pedagogo especialista e o trabalho do docente. 
Podemos apontar que o próprio tecnicismo das licenciaturas curtas 
desse período instrumentalizou e empobreceu a formação docente 
em vez de construir projetos para a melhora e o aperfeiçoamento 
de sua formação.  

 Em 2006, houve outros avanços na educação pública com a 
criação do Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação 
básica e de valorização dos profissionais da educação (Fundeb), no 
qual toda a educação básica (das creches ao ensino médio) passou a 
ser beneficiada com recursos federais. Esse compromisso da União 
com a educação básica se estenderá até 2020.

A nova LDB valoriza toda a educação básica como motor para 
o desenvolvimento dos educandos, visando uma formação comum 
e indispensável para eles em todo o território nacional, a fim de 
que progridam para o trabalho e os estudos posteriores. A própria 
reintrodução da Sociologia e da Filosofia enquanto disciplinas no 
Ensino Médio pela LDB de 1996 mostra a preocupação em estabelecer 
relações orgânicas entre a formação escolar, intelectual e cidadã 
dos jovens. Pois tal como indicado nas Orientações Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (Lei nº 9.394/96 - OCNEM) os 
conhecimentos em Sociologia possuem importância, porque, ao 
participar na construção do conhecimento e leitura do mundo dos 
jovens, a Sociologia se torna uma ferramenta ativa para o exercício 
da cidadania. 
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Assimile

Os educandos no Ensino Médio devem contar com o ensino de 
Sociologia e Filosofia no currículo escolar. É estabelecido por lei que 
eles tenham acesso aos saberes filosóficos e sociológicos, visto que 
esse tipo de conhecimento contribui para a construção e o exercício da 
cidadania, conforme podemos observar na LDB:

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, de 1996

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I 
deste Capítulo e as seguintes diretrizes:

III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários 
ao exercício da cidadania.

Criadas em 1996, as OCNEM são divididas em três volumes 
organizados por áreas do saber:  Linguagem, Códigos e suas 
Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e 
Ciências Humanas e suas Tecnologias. De acordo com as OCNEM, 
o Ensino Médio constitui um momento de transição crucial na 
vida dos jovens, porque toca a conclusão da Educação Básica e 
abre um novo ciclo na vida dos jovens: o seu futuro. O ensino de 
Sociologia no EM tem muito a contribuir para o desenvolvimento 
do exercício da cidadania dos educandos, o acesso à linguagem e 
às teorias sociológicas, bem como os estímulos ao debate político 
advindos desses saberes podem ampliar as percepções de mundo 
dos jovens, provocando questionamentos e reflexões mais críticas 
sobre a realidade. Esse tipo de olhar pode contribuir para o sentido 
de cidadania dos jovens habilitando-os a encarar os seus deveres e os 
direitos políticos de maneira mais responsável.

É importante que a escola colabore para que os jovens possuam 
perspectivas sobre o seu futuro, preparando-os e auxiliando-os para 
a escolha profissional e/ou os prosseguimentos nos estudos. Esta 
perspectiva de futuro e a existência dessas oportunidades constituem 
sentido no exercício da cidadania.  Mas a nossa realidade social não 
é igualitária, isto pode ser verificado no fato de que nem todos os 
jovens podem vislumbrar a escolha de uma carreira profissional e/
ou os estudos universitários. Há muitos jovens trabalhadores que 
após o EM ocupam postos de trabalho de baixa qualificação e baixa 
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remuneração sem perspectivas de crescimento profissional. E há 
jovens trabalhadores que por necessidades econômicas abandonam 
a escola sem concluir a Educação Básica. Nesses casos, podemos 
afirmar que esses jovens vivem em condições de igualdade com 
os jovens de famílias de classe alta e que eles disfrutam de todas 
oportunidades dependendo somente de si próprios para alcançar 
o sucesso ou não? Ou, ainda, podemos afirmar que esses jovens 
vivenciam plenamente a sua cidadania?

A possibilidade de estudar a Sociologia no ensino médio certamente 
pode contribuir para um exercício reflexivo sobre a realidade social, 
a cidadania e a necessidade de direito dos jovens terem um plano de 
vida para o seu futuro. No entanto, os professores sociólogos devem 
combater uma certa arrogância científica e estar atentos para o fato 
de que a Sociologia não deve ser entendida como o pilar exclusivo 
para a formação política e o exercício de cidadania dos jovens, bem 
como ater-se para o fato de que os processos reflexivos advindos 
do exercício sociológico não são imediatos. Para que o ensino de 
Sociologia gere frutos positivos na visão de mundo dos jovens, é 
necessário aproximar a linguagem sociológica e o debate clássico e 
contemporâneo da Sociologia à realidade dos jovens. Neste sentido, 
a Sociologia no ensino médio não deve se restringir à transferência de 
conteúdo, e sim ampliar o questionamento sociológico, promover uma 
modificação na percepção de mundo dos educandos, possibilitando 
a desnaturalização dos fenômenos sociais e a construção de novas 
bases reflexivas nos modos de pensar. Assim, a Sociologia pode 
contribuir para o exercício da cidadania e para o desenvolvimento de 
um olhar sociológico nos jovens.

Exemplificando

Desnaturalizar os fenômenos sociais significa compreender que eles 
não são causas espontâneas e naturais, mas sim constituídos por razões 
históricas, contextos sociais, econômicos e políticos, e da mesma maneira 
se organiza a vida em sociedade. Para chegarmos a esse ponto, é necessário 
promover o estranhamento e a problematização das ideias e dos fatos 
que nos rodeiam, isto é, estranhar o senso comum e perceber que os 
fenômenos sociais à nossa volta necessitam de um questionamento e de 
explicações sociológicas para a sua desnaturalização.
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Vale observar que a maneira como argumentamos até agora pelo viés 
sociológico também não é dado natural. A construção de um olhar 
sociológico ocorre por meio de um processo que envolve a disciplina de 
estudos, a sistematização de ideias, leituras e debates para a construção 
de uma argumentação lógica e análise empírica que expliquem e 
problematizem os fenômenos da vida social.

Nesse sentido, o papel do professor devidamente qualificado 
é indispensável na construção do olhar sociológico, e, para que 
o seu trabalho promova sentido nos jovens, são necessários a 
tradução da linguagem sociológica e o recorte de temas atinentes 
à realidade social para abordar a disciplina de Sociologia. Essa 
atenção pedagógica é necessária porque os limites científicos da 
Sociologia são maiores que os limites da disciplina de Sociologia no 
ensino médio. Com isso, afirmamos que o tempo hábil para tratar 
essa disciplina na Educação Básica não é o mesmo tempo hábil de 
uma graduação em Ciências Sociais. Desta forma, para promover 
um conhecimento enriquecedor, autonomizante, questionador e 
humanizante entre os jovens, é necessário recusar o trabalho da 
simples transferência de conteúdo.

Ao problematizarmos os aspectos pedagógicos no ensino de 
Sociologia, tocamos em um ponto caro para Sociologia no ensino 
médio, pois a LDB de 1996 é clara quanto à existência e à legitimidade 
da disciplina de Sociologia na Educação Básica. Há equívocos nas 
instituições escolares e, mesmo nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
do ensino médio (homologadas em 2010), ao empobrecerem os 
“conhecimentos” da Sociologia por interpretar que eles possam ser 
tratados pelas outras disciplinas de Humanidades de modo disciplinar. 
Esse equívoco pode implicar a substituição dos profissionais de 
Sociologia e da disciplina de Sociologia por outras disciplinas e 
profissionais de Humanidades por confundirem interdisciplinaridade 
com substituição da Sociologia. 

As OCNEM, no que diz respeito ao Ensino de Sociologia,  
apontam que, embora a História e a Geografia do final do século XIX 
tenham sofrido influências das Ciências Sociais ao trazerem os fatos 
sociais para as narrativas históricas e descrições geográficas, isso 
não significa que essas ciências percorram todas consequências 
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e todos pressupostos das Ciências Sociais. Ao contrário, ao 
confundir interdisciplinaridade da História e da Geografia com 
substituição da Sociologia e do professor de Sociologia por elas e 
seus profissionais, incorre-se na transcrição indevida da disciplina, 
pois as especificidades das Ciências Sociais não podem ser 
preservadas justamente porque haverá a preservação da linguagem 
e metodologia da História e da Geografia.

Isso também vale para a Sociologia, já que as Ciências Sociais 
também foram influenciadas pela História, pois, para a compreensão 
dos fenômenos sociais, é necessário olhar a sua historicidade. Mas 
isso não significa que o estabelecimento de diálogos interdisciplinares 
implique a substituição das disciplinas. Por exemplo, a Sociologia 
também investiga as questões ambientais e os processos de 
industrialização e, para compreensão desses fatos, ela também 
mobiliza saberes da História, da Geografia, da Biologia, entre outros. 
Mas isso não significa que os conhecimentos dela em questões 
ambientais substituam a Biologia, por exemplo. 

De acordo com as OCNEM – Ensino de Sociologia, é de suma 
importância compreender que as fronteiras entre os limites de cada 
ciência jamais impedem o diálogo entre elas, mas, ao contrário, é 
necessário e extremamente positivo buscar a interdisciplinaridade 
e o trabalho em equipe na elaboração de um projeto pedagógico, 
mas isso difere da exclusão ou substituição de disciplinas. E, neste 
caso, a exclusão ou a dissolução da Sociologia em outros conteúdos 
sempre foi uma constante na história da disciplina na Educação 
Básica brasileira. 

Portanto, os desafios para a implantação e legitimação da Sociologia 
na Educação Básica estão longe de serem fatos do passado, porque 
a ausência ou a presença da Sociologia nela não deve ser entendida 
como uma mera questão burocrática, mas sim como uma escolha 
política, basta olharmos todas as tensões e inconstâncias enfrentadas 
pela disciplina de Sociologia. A própria OCNEM adverte que as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) abrem brechas 
para interpretações equivocadas acerca dos conhecimentos em 
Sociologia, tomando o “domínio dos conhecimentos de Sociologia” 
como a redução e diluição deles em “assuntos” a serem abordados 
por outras disciplinas de modo “interdisciplinar”. E vale problematizar 



U1 - Fundamentos histórico-sociais para o ensino de Sociologia52

que tal substituição ou diluição mencionada anteriormente contrariaria 
o princípio de obrigatoriedade da disciplina de Sociologia no ensino 
médio, instituída pela LDB de 1996.

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) foram criadas em 
2010 e estabelecem as leis obrigatórias e os currículos mínimos da 
Educação Básica para o planejamento curricular das escolas e dos 
sistemas de ensino. Essas diretrizes reiteram e asseguram a formação 
básica prevista pela LDB e definem as competências, a organização 
escolar, o desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas 
do Ensino Básico. O órgão que concebe e fixa essas normas é o 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e entre os papéis das DCN 
está o de firmar a colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os municípios para assegurar a formação básica comum no 
território nacional. 

Já os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), 
expedidos em 2000, versam sobre as diretrizes para as disciplinas 
escolares (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, 
Geografia, Arte e Educação Física) e as práticas de organização do 
conteúdo neste ciclo escolar. Os PCNs da Educação Básica foram 
criados pelo governo federal com o intuito de oferecer orientações 
para o funcionamento da Educação Básica e estabelecer parâmetros 
de qualidade para o ensino nacional. Essas referências são obrigatórias 
para a rede pública e opcionais para a rede privada. Os PCNs estão 
voltados para a (re)estruturação dos currículos escolares nacionais e 
têm por objetivo estabelecer a padronização de qualidade do ensino 
de todo o Brasil, guiando os pilares fundamentais da educação formal 
e a relação cotidiana entre a escola e a sociedade. 

Embora todos esses documentos oficiais da educação brasileira 
prezem, principalmente, por uma base comum da Educação 
Básica, é importante esclarecer que a base comum não significa 
a homogeneização do saber, ou seja, a imposição de um modelo 
educacional uniformizante.  

As DCNs incentivam as instituições de ensino a estruturar o seu 
currículo de acordo com a região e o contexto local nos quais o 
público-alvo está inserido. Tal medida é positiva devido à autonomia 
proporcionada às escolas para definirem os recortes adotados 
nas diferentes áreas de conhecimento e a seleção de conteúdos 
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importantes e contextuais para a formação de competência dos 
educandos explicitadas nas DCNs. Os PCNs também têm se atentado 
para considerar as diferentes realidades regionais e culturais do Brasil. 
Do ponto de vista cultural e pedagógico, tal plasticidade é importante, 
porque lida com a valorização da diversidade étnica e cultural brasileira, 
haja vista a extensão territorial e as pluralidades do nosso país.

Exemplificando

A existência de uma base comum na Educação Básica brasileira 
significa garantir que os educandos de diferentes regiões do país 
tenham acesso às mesmas diretrizes e aos mesmos currículos escolares 
para a promoção de um ensino democrático e sem prejuízos para a 
formação dos educandos. A plasticidade das seleções de conteúdos visa 
justamente valorizar os dados contextuais que darão mais significado 
aos processos de aprendizagem dos alunos. Por exemplo, imaginemos 
a seguinte situação: uma professora de Sociologia abordará os temas 
do mundo do trabalho e a globalização no ensino médio no contexto 
de uma escola rural, localizada no interior de um estado brasileiro. Para 
a construção do conhecimento e o fortalecimento do debate, fará mais 
sentido para os alunos que a professora inicie o tema da aula abordando 
o trabalho no campo ou o trabalho industrial na cidade? 

Para imprimir maior sentido na construção do conhecimento, é 
importante que o educador lance mão da mediação pedagógica, bem 
como compreenda as nuances do contexto social de seus alunos. Uma 
sugestão seria a professora abordar o tema do mundo do trabalho 
caminhando pelo trabalho no campo desde a agricultura familiar à 
indústria do agronegócio, estabelecendo relações com a economia 
globalizada, problematizando os seus diferentes impactos nos contextos 
locais dos pequenos produtores e dos latifundiários. 

O fato de os alunos e a escola estarem localizados em um contexto 
rural não significa que eles não tenham conhecimento sobre a vida 
e a economia urbanas ou que esse debate não deva ser abordado. 
É necessário abordar as complexidades do mundo do trabalho e 
as diferentes realidades dos trabalhadores em vários países num 
movimento de análise, problematizações e relações da economia 
globalizada. É importante estarmos atentos e sensíveis aos contextos 
sociais, culturais e regionais de nossos alunos a fim de que o processo 
de aprendizagem e a construção do conhecimento façam sentido 
e possam ser relacionados com a sua realidade. Certamente esse 
movimento tornará o processo de aprendizagem e a construção de 
conhecimento mais prazerosos e significantes.
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Pesquise mais

O filme francês Entre os muros da escola (2008), do diretor Laurent 
Cantet, conta a história do professor François Marin e de seus colegas 
que se preparam para mais um ano letivo numa escola da periferia 
parisiense. Por mais que os professores se esforçassem para manter 
vivo o estímulo de dar a melhor educação para seus alunos, o cotidiano 
escolar não se apresentava satisfatório.   

A sala de aula da periferia francesa era um microcosmo da França 
contemporânea, marcada pelos intensos fluxos migratórios, os choques 
culturais e o preconceito. Por mais que os jovens fossem inspiradores e 
os professores dedicados, os choques culturais múltiplos no mundo da 
escola desanimavam os professores e os desestimulavam com os seus 
projetos de melhorias para beneficiar os educandos. Ao mesmo passo, 
esse processo também refletia nos alunos. 

Vale a pena assistir Entre os muros da escola para refletir os desafios 
contemporâneos no mundo da escola, o preconceito, os choques 
culturais, o relativismo e a crítica cultural.

Nesta seção, acompanhamos um pouco dos caminhos 
percorridos pela educação brasileira no processo de 
redemocratização após o fim do regime militar. Os documentos 
oficiais da educação mostraram, de forma breve, o movimento para 
a construção de uma escola democrática, que se diferencia política 
e qualitativamente do sistema autoritário adotado na Ditadura Militar. 

Após os conteúdos estudados hoje, podemos voltar aos 
questionamentos de Amanda e responder às suas dúvidas sobre 
as diferenças da educação escolar do período de seus pais e as 
mudanças da escola a partir da reabertura política brasileira, escola 
essa que Amanda havia conhecido. 

Amanda compreendeu que durante o regime militar, a escola 
sofreu um processo de instrumentalização para promover o 
adestramento e a pronta aceitação do sistema social vigente. Nessas 
observações acerca da escola, Amanda estabeleceu relações entre as 
teorias de Émile Durkheim e Karl Marx, pois ela entendeu e analisou 
que as aulas de Educação Moral e Cívica, por exemplo, forjavam o 

Sem medo de errar



U1 - Fundamentos histórico-sociais para o ensino de Sociologia 55

sentimento de civismo na idolatria dos símbolos do Estado, e isso, de 
certa forma, ocultava os mecanismos de controle do Estado sobre o 
pensamento da sociedade civil. Ao observar essa disciplina e o projeto 
autoritário da escola, Amanda estabeleceu relações entre os fatos 
sociais apontados por Durkheim e a alienação problematizada por 
Marx. Ainda, ela se recordou que alguns vizinhos elogiaram a escola 
daquele período como “disciplinadora”. Neste momento, Amanda 
não pode deixar de pensar em Weber, pois as ações sociais dos seus 
vizinhos podiam atuar para uma avaliação generosa daquele modelo 
escolar, uma vez que nas relações entre eles, esses sentimentos, 
símbolos e ideias eram trocados e tinham os seus significados 
aprovados e atualizados. E ela pensou: “ironicamente há quem diga 
que a Sociologia é pura teoria e sem ‘utilidade’ para a vida prática.” 

Amanda percebeu que a escola que ela conhecia era bem diferente 
daquela da geração de seus pais, a sua escola era fruto de outro 
contexto histórico e isso podia ser bem compreendido ao atentar-se 
para os acontecimentos sociais e a história expressos na Constituição 
Federal de 1988 e nos documentos oficiais da Educação Básica.

A CF de 1988 era o marco da transição política brasileira e a base 
para a construção de uma escola democrática, que prezava pelo 
respeito à diversidade de ordem política, de conteúdos teóricos, de 
gênero, de pluralidade e de diferença étnica, cultural e religiosa. A CF 
de 1988 promoveu grandes avanços na Educação, uma vez que ela 
ampliou o acesso à escola e permanência nela, além de ter instituído 
os mecanismos jurídicos para o restabelecimento desses direitos 
quando eles não fossem ofertados pelo Estado. No entanto, sabemos 
que a existência das leis, por si só, não significa a sua efetividade na 
realidade. Para que os princípios previstos na CF se concretizem, há a 
necessidade de políticas públicas competentes, para que a letra da lei 
ganhe vida no plano social. No tocante à educação, não basta haver 
leis que prevejam o acesso e a gratuidade escolar se não houver a 
priorização dos investimentos públicos para a educação, como a 
criação de novas escolas, a melhoria material e humana das escolas 
existentes, a aplicação de programas educacionais de respeito à 
diversidade cultural e de gênero, visando o combate e a superação 
de todas as formas de violência e exclusão social e o respeito ao papel 
do docente, com a valorização do seu trabalho e do seu salário, entre 
outras questões caras à Educação.   
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Os documentos oficiais da Educação Básica, como a LDB, as 
OCNEM, as DCNs e os PCNs vieram na esteira da Constituição 
de 1988 e orientaram a ampliação da educação brasileira e o seu 
avanço para a democracia. Isso pode ser verificado, por exemplo, 
nas novas definições de educação básica, com a instituição do 
ensino infantil, a expansão da gratuidade e oferta do ensino médio 
e o direito dos jovens e dos adultos, fora da faixa etária ideal de 
alfabetização, retornarem para os bancos das escolas.  

Ainda, a volta da Sociologia e da Filosofia no ensino médio 
constituiu outro passo importante para a Educação, pois a pluralidade 
de ideias e o estímulo ao pensamento autônomo promovidos por 
elas contribuiriam sobremaneira para o exercício da cidadania dos 
jovens. E agora isso seria possível na sala de aula porque o saber era 
livre e não mais controlado e vigiado como foi na época dos militares.

O alargamento dos direitos e deveres democráticos dos sujeitos 
encontraria lugar na escola, uma vez que ela conteria caminhos para 
a abertura do debate político, promovendo a ampliação dos direitos 
dos cidadãos ao abordar e problematizar temas políticos e sociais 
urgentes, por exemplo, o combate ao racismo, ao preconceito, 
à intolerância de todas as ordens, à violência urbana, de gênero, 
doméstica, as contradições do capitalismo e as explorações no 
mundo do trabalho. Além de promover o questionamento do papel 
da própria escola na vida dos sujeitos. 

Todos esses elementos implicavam o exercício da cidadania, 
uma vez que, ao desnaturalizar os fenômenos sociais, partia-se para 
as análises e problematizações deles, tirando daí lições para uma 
vida responsável. 

É certo que entre esses documentos oficiais da Educação e a 
realidade prática das escolas públicas brasileiras pode existir um grande 
abismo. Entretanto, a condição democrática da escola pós 1985 
não pode ser ignorada, tampouco negada. Então, se num primeiro 
momento nós tivemos um processo de reabertura democrática 
e a escola refletiu esse processo com políticas educacionais mais 
igualitárias, resta-nos toda uma caminhada de luta para a melhoria e o 
desenvolvimento dessa escola, para que a realidade dela se afine com 
os papéis oficiais que a definem juridicamente.
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1. O artigo 22 da Lei nº 9.394 de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) estabelece que a Educação Básica tem por finalidade o 
desenvolvimento do educando, assegurando a ele a formação indispensável 
que o capacite para o exercício da cidadania e lhe forneça os meios para 
progredir no trabalho e nos estudos (BRASIL, 1996). 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a educação 
básica tem por finalidade:

a) Promover a formação plena do educando, preparando-o para a vida.
b) Dar suporte técnico e intelectual para o educando.
c) Formar o educando segundo as ideologias do Estado.
d) Alfabetizar o educando.
e) Preparar o educando para o mercado de trabalho.

2. “Com a nova LDB – Lei nº 9.394/96 –, parece que finalmente a 
Sociologia se torna obrigatória como disciplina integrante do currículo do 
ensino médio. (...) No entanto, uma interpretação equivocada, expressa a 
partir das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), do 
Parecer CNE/CEB 15/98 e da Resolução CNE/CEB 03/98, contribui para 
uma inversão de expectativas: ao contrário de confirmar seu status de 
disciplina obrigatória, seus conteúdos devem ser abordados de maneira 
interdisciplinar pela área das Ciências Humanas e mesmo por outras 
disciplinas do currículo.” (BRASIL, 2006) 
Acerca do ensino de Sociologia no Ensino Médio presente no texto LDB e as 
leituras da DCNEM e do Parecer do CNE/CEB citados levaram a interpretação 
equivocada da interdisciplinaridade como:

a) A interpretação de que a Sociologia deveria ser consolidada como 
disciplina no Ensino Médio.
b) A interpretação de que a Sociologia não era uma disciplina, mas sim 
interdisciplinar.
c) A interpretação de que a Sociologia deveria ser consolidada e também 
ser abordada por outras disciplinas.
d) A interpretação de que a Sociologia não estava presente na LDB.
e) A interpretação de que a Sociologia deveria ser dissolvida nas disciplinas 
das Humanidades e de outras áreas do saber.

Faça valer a pena

3. As Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecem uma base comum 
curricular para a Educação Nacional, mas igualmente as DCN prezam 
pela valorização dos contextos regionais proporcionando autonomia às 
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escolas no tocante aos recortes e abordagens adotadas por elas quando da 
formação dos seus educandos.
O incentivo e a valorização dos contextos regionais exprimem:   

a) Perda da unidade nacional no ensino básico.
b) Respeito à diversidade e valorização das manifestações culturais e 
realidades regionais.
c) Indiferença aos contextos regionais.
d) Respeito às diferenças regionais desde que elas não entrem para o debate 
em sala de aula.
e) Homogeneização dos conteúdos escolares.
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Unidade 2

Da educação tradicional 
burguesa para os modelos 
críticos

Caro aluno,

Nesta unidade conversaremos sobre diferentes modelos 
de educação e como a formação escolar impacta na vida dos 
sujeitos de acordo com os projetos políticos e econômicos 
vigentes em uma sociedade. Essa relação ocorre porque 
a instituição não é uma entidade petrificada e exterior ao 
mundo social, ao contrário, assim como a vida em sociedade, 
ela também é um fenômeno que pode ser localizado e 
compreendido quando analisamos sua história.

Nas sociedades modernas a escola é um local de poder, um 
espaço privilegiado, porque lida com o acesso e a produção 
do saber. Entretanto, ela também reserva contradições, pois 
a instituição “escola” não desempenha seu papel de forma 
igualitária, pois, por ser uma instituição contextual, também 
representa as forças e os interesses institucionais e econômicos 
de uma dada coletividade. 

Para melhor compreender esses aspectos da educação 
escolar na sociedade brasileira, faremos uma breve abordagem 
sobre a corrente pedagógica intitulada como Escola Nova, que 
influenciou a educação escolar no Brasil na primeira metade do 
século XX. Além disso, passaremos pela corrente pedagógica 
crítica, iniciada no Brasil nos anos 1960, tendo Paulo Freire 
como seu maior expoente, e abordaremos os aspectos da 
corrente pedagógica denominada Histórico-Crítica, com 
início no Brasil nos anos 1980. Por fim, trataremos o papel do 
docente de Sociologia no ensino médio (EM), além de conversar 
sobre formas de abordar o ensino desta disciplina, passando 

Convite ao estudo
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por questões da trajetória pedagógica, como a crítica de uma 
abordagem superficial, sobre a defesa do pensamento crítico, a 
expansão das formas de pensar e sua relação com a realidade 
social, a interdisciplinaridade e algumas questões sobre conteúdo 
e método, compreendendo a ideia de público-alvo. 

Veremos que a compreensão da nossa sociedade também 
passa pelo entendimento dos desafios e dos dilemas presentes 
no mundo da escola. E, para debatermos esses temas, 
conheceremos o seguinte contexto de aprendizagem, com o 
personagem Antônio Jesus e sua família. 

No final da década de 1930, Antônio Jesus saiu do campo 
com sua família e migrou para a cidade. Ele era lavrador e 
trabalhava como empregado em uma fazenda no interior de 
São Paulo. Mas, infelizmente, chegou um momento em que seu 
trabalho não dava mais para sustentar seus familiares. Ele e sua 
esposa trabalhavam, mas nunca lhes sobrava dinheiro ao final 
do mês. O que eles deveriam fazer diante das dificuldades do 
dia a dia? Antônio Jesus vivia como seus pais; estes nasceram 
no campo e também eram empregados de uma fazenda e, 
portanto, nunca haviam saído de lá. Eles não puderam estudar 
e, consequentemente, seu filho também não. Agora, Antônio 
Jesus tem um filho e, por isso, lembra-se dos anos de 1930 
e pensa como seria o presente dele como empregado ali 
no campo. Diante das dificuldades, ele viu-se praticamente 
obrigado a mudar para a cidade grande. Assim como tantos 
outros, ele enxergava a cidade como o lugar para ter melhores 
condições de vida. A atividade da economia interna e o trabalho 
no Brasil, naquele momento histórico, estavam localizados 
nos chãos das fábricas. Será que somente a cidade grande 
os salvaria? Pensando sobre os fatos e a materialidade da vida 
social, a sociedade urbana é igualitária e dá a eles todas as 
chances para crescer econômica e socialmente?
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Seção 2.1

Sistematização histórica do ensino das Ciências 
Humanas e da Sociologia

O contexto de aprendizagem desta unidade apresenta um 
pedaço da história de Antônio Jesus. Este era um homem jovem na 
casa dos 20 anos quando migrou com sua família para a cidade no 
final da década de 1930 e, como sujeito histórico, ele fez parte do 
fenômeno chamado êxodo rural. Antônio Jesus e sua esposa eram 
lavradores e trabalhavam como empregados em uma fazenda. Eles 
cuidavam da terra do patrão e possuíam uma pequena horta no 
fundo da casa para o consumo próprio. Mas o dinheiro não era 
suficiente para que eles pudessem ter alguma reserva monetária. 
Com o salário que ele recebia e o desconto do aluguel na casa 
da fazenda, sobrava-lhe somente o suficiente para o mercado e a 
farmácia, localizados na cidade mais próxima.

Antônio Jesus havia herdado uma espécie de fardo social dos seus 
pais, pois, assim como eles, ele não teve chances de estudar, vivia 
como empregado na fazenda e nunca havia saído das redondezas. A 
vida no campo estava mais difícil. A partir da horta do quintal de sua 
casa, ele retirava o que a família consumia e tentava comercializar 
o excedente aos domingos na cidade. Mas estava cada vez mais 
complicado viver assim.

Diante das dificuldades cotidianas e com a chegada de seu 
primeiro filho, Antônio Jesus decidiu mudar para a cidade. Havia um 
primo seu que morava em São Paulo e, quando este o visitava, sempre 
dizia para “tentar a vida na cidade grande”. Antônio Jesus sabia que 
a vida no campo estava complicada naquele momento. Seu patrão 
estava prestes a vender as terras e logo Antônio Jesus ficaria sem 
trabalho e sem casa. Assim, ele conversou com Coralina, sua esposa, 
e ambos decidiram que a família se mudaria para a capital paulista. 
Eles apostavam que a cidade lhes traria melhores condições de vida e 
lá o seu filho poderia estudar. 

Diálogo aberto 
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Eles chegaram a São Paulo e se instalaram na casa do tal primo. 
Ele saia todos os dias à procura de emprego, mas descobriu que não 
seria tão fácil encontrar um em uma fábrica, uma vez que ele não era 
alfabetizado. Esse homem do campo possuía muitos conhecimentos 
advindos da sua vida e do seu trabalho. Ele conhecia diversas coisas 
sobre os cuidados com a terra, os ciclos da natureza, o plantio, a 
colheita e como “criar” os animais para o consumo doméstico. No 
campo, podia faltar dinheiro, mas, como eles tinham uma pequena 
horta no fundo da casa e os animais “de criação”, não lhes faltava o 
mínimo para o alimento. Na cidade grande não havia alternativa: o 
dinheiro era a lei. Antônio Jesus só queria e precisava de trabalho. 
Com a ajuda do seu primo, ele conseguiu um na construção civil e 
logo descobriu que as chances de enriquecer eram nulas.

Sua esposa, dona Coralina, também contribuía para a economia 
da casa, ela conseguiu um trabalho como empregada doméstica na 
casa de um médico, no entanto, diferentemente do seu esposo, ela 
nunca teve nenhum registro na carteira. O trabalho braçal doméstico 
desempenhado pelas mulheres era violentamente desvalorizado.

Às vezes, ela levava seu filho, Roberto, para o trabalho. Este via 
o patrão da sua mãe todo vestido de branco e achava a profissão 
de médico muito bonita: “era bonita a profissão de 'salvar vidas'”. E 
pensava: “um dia quero ser médico”.

O senhor Antônio Jesus e a dona Coralina trabalhavam 
incansavelmente para poder dar estudar ao filho e impedir que ele 
abandonasse a escola para trabalhar e contribuir nos gastos da casa. 
Roberto passou a frequentar a escola pública perto de sua moradia. 

Diante de todas as dificuldades, Antônio Jesus só pensava: “era 
preciso estudar o filho Roberto”. O garoto ainda era pequeno, mas 
quando Antônio Jesus olhava para a realidade à sua volta, ele sabia 
que era necessário pensar no futuro do seu rapaz. Pois, se ele não 
teve a oportunidade de estudar, ele pensava: “o meu filho tem de ter!”. 
Mas quais seriam as oportunidades de estudo para o garoto? Este, 
assim como os filhos dos outros trabalhadores, teria mesmo todas as 
oportunidades de estudos, crescimento e carreira profissional, como 
os das famílias mais ricas daquela cidade?
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A educação escolar é um fenômeno social que deve ser 
compreendido no conjunto das relações sociais e econômicas de 
uma sociedade. As necessidades econômicas advindas do século 
XVIII, com a Revolução Industrial, exigiram um modelo de homem 
social disciplinado e com domínio técnico para adequar-se ao 
mundo do trabalho, à divisão hierárquica no trabalho e a um tipo de 
consciência ou ideologia que sustentasse toda essa organização. Os 
ideais do Iluminismo, presentes na Revolução Francesa (1789-1799), 
defendiam o acesso universal e gratuito à escola, desejosos de que ela 
produziria um homem racional iluminado pela ciência e pela filosofia. 

As consequências dessas revoluções moldaram o sistema de ensino 
nacional na Europa no século XIX, a pedagogia tradicional, apoiada 
na educação elementar e na profissionalizante, estaria destinada às 
famílias de trabalhadores e os levaria ao letramento, retirando-os da 
“ignorância”, e aos saberes técnicos necessários. Esta escola, apoiada 
em um sistema bruto de ensino, centrava o mundo da sala de aula na 
figura do professor, a imagem de poder que transmitia o saber para os 
estudantes de forma homogênea, mecânica e vertical. 

Os alunos deveriam ser sujeitos passivos recebedores e 
reprodutores do conhecimento, o “sucesso” escolar dependeria 
exclusivamente do desempenho do educando e, aqueles menos 
“capazes”, deveriam ser encaminhados ao ensino profissionalizante. 
A disciplina, a passividade, o silêncio e o controle sobre o corpo, 
necessários para a concentração e o aprendizado na sala de aula, 
moldariam também os corpos das pessoas pobres para o trabalho 
nas fábricas. 

Essa educação tradicional também era dual, ou seja, ressaltava a 
formação intelectual e humanística destinada às elites e a educação 
elementar e profissionalizante às massas de trabalhadores. Isso 
significava que os saberes formais da instituição formariam os 
sujeitos, mas o acesso universal a ela não significava uma formação 
igualitária, que garantisse as mesmas condições profissionais e de 
trabalho para todos. O tipo de educação destinada para formar 
os grupos a ocupar os quadros da economia e da burocracia 
institucional tinha classe social definida. 

Não pode faltar
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Essa relação de contradição na escola não era mero acaso, mas 
sim uma cristalização das contradições econômicas e sociais do 
mundo material ou concreto. O saber é uma forma de poder. O 
saber formal destinado às classes altas capacitará os sujeitos a assumir 
setores dirigentes da sociedade, enquanto aquele destinado às classes 
baixas capacitará os sujeitos para o trabalho braçal. 

Nas sociedades modernas, a educação formal assume um peso 
social forte e a ausência desse saber gera violência porque afeta e 
exclui as pessoas não alfabetizadas relegando-as à sua própria sorte. 
O saber é uma forma de poder, e isso fica bem claro se pensarmos, 
por exemplo, as explorações que podem ser evitadas no cotidiano de 
uma pessoa não letrada.

Reflita

Imagine a seguinte situação: Aparecida era uma senhora viúva e 
pensionista que não pôde frequentar a escola; por esse motivo, não foi 
alfabetizada. Seus filhos já haviam crescido e cada um já possuía sua 
casa e família. Aparecida vivia com a pensão do falecido marido, um 
salário mínimo para garantir todos os gastos da casa e os medicamentos 
necessários para a manutenção da sua saúde. Mesmo não sendo 
alfabetizada, ela controlava seu dinheiro porque tinha noção de seu 
valor e, assim, sempre elaborava uma projeção dos seus gastos. Afinal, 
ela não tinha recurso e sua escolha foi gastar com as necessidades 
mais básicas do seu dia a dia. Porém, a senhora Aparecida não tinha 
total clareza sobre as regras básicas da matemática quando envolvia 
suas contas. Ela possuía “conta” em um açougue do bairro, um tipo de 
sistema que existia muito na cidade interiorana onde ela morava, o tal 
do “fiado”. E, uma vez por semana, ela comprava carne no açougue e o 
açougueiro “marcava na caderneta”, sendo quitada esta conta sempre 
no início do mês. Certo dia, sua filha Ilda chegou à casa da mãe e viu 
o recibo da conta do açougue na mesa, ela achou muito estranho 
que sua mãe sozinha consumisse todo aquele valor mensalmente no 
açougue. Então, perguntou à sua mãe sobre o valor, sendo respondida 
por Aparecida que esse era o valor que o açougueiro havia cobrado. Ela 
não tinha o “valor de cabeça” de todas as vezes que comprava lá, ele 
sempre marcava na caderneta e ela assinava seu nome. Infelizmente, 
assinar era a única coisa que a senhora sabia escrever. Então, Ilda se 
dirigiu ao estabelecimento e solicitou que o açougueiro apresentasse 
a “caderneta” de sua mãe. Ele se recusou, disse que após a dívida 
quitada ele não a guardava mais, mas também não justificou os valores 
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exorbitantes da conta de sua mãe. No final, Ilda concluiu que o homem 
se aproveitava do fato de dona Aparecida não saber ler nem escrever 
e, por isso, sempre cobrava um valor acima do que ela realmente 
consumia. Como Ilda era alfabetizada, ela passou a acompanhar sua 
mãe nas compras pelo bairro, para certificar se as pessoas cobravam 
o valor correto pelos produtos comprados. Essa foi a única forma 
encontrada por ela para assegurar os direitos de sua Aparecida.

Essa história se passou nos anos 1980 em uma pequena cidade 
no interior de São Paulo. Esse tipo de sistema subsiste em algumas 
localidades, mas, na época e no contexto citados, as relações 
comerciais nas pequenas cidades eram muito informais, do ponto 
de vista burocrático, e ficavam a mando das relações pessoais. Além 
disso, não havia ainda o Código de Defesa do Consumidor, ele 
surgiu somente em 1990 e foi a partir daí que se moldou aos poucos 
uma consciência sobre os direitos do consumidor. 

Mas, afinal, nós podemos responsabilizar e culpabilizar a senhora 
Aparecida porque ela não pôde frequentar a escola? Ela nasceu na 
década de 1920, no século XX, em uma família pobre de moradores 
de um contexto rural. Ela não pôde frequentar a instituição por 
razões sociais e históricas que escaparam à sua vontade. Faria sentido 
culpabilizá-la a partir de um discurso meritocrático do tipo: “isto 
aconteceu porque ela não teve força de vontade para estudar” ou “ela 
não estudou porque não quis”?

Diante do caso citado, seria correto imputar a ela a 
responsabilidade e dar-lhe a culpa por ter seu dinheiro subtraído 
indevidamente por anos, por aquele açougueiro? Ou poderíamos 
olhar essa história a partir do ângulo da realidade social e da história, 
para compreendermos a escolarização negada à Aparecida como 
uma forma de relação de poder?

O que se passou com a senhora foi uma situação de exploração 
e abuso, pois ela não era alfabetizada e o açougueiro do bairro “se 
aproveitava” desse contexto para se apropriar, indevidamente, do 
dinheiro dela. E, hoje, não haveria muitas Aparecidas no Brasil que, por 
causa da situação de pobreza e das necessidades na velhice, contraem 
dívidas com empréstimos a juros exorbitantes em casas financeiras 
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deste país? Esse caso simples e cotidiano ilustra como o acesso à 
educação escolar básica é um instrumento de poder para as pessoas, 
pois o saber pode impedir muitos abusos e explorações, das mais 
variadas ordens, na vida das camadas pobres da nossa sociedade. 

A escola forma as pessoas, ela é um espaço importante para 
a socialização dos sujeitos, para a aquisição de saberes, para o 
desenvolvimento de habilidades motoras e pessoais. No entanto, a 
educação escolar não é apolítica e a instituição não é um espaço 
neutro e objetivo para a transmissão de um saber universal, como 
adverte Aranha (1993). Além disso, segundo a autora, a escola é 
política porque não está alheia à realidade, ao contrário, ela reflete e 
reproduz as forças históricas e os interesses presentes nas sociedades. 
E isso pode ser observado se olharmos um pouco para a educação 
tradicional no Brasil, durante a República Velha (1889-1930). 

A estrutura da sociedade brasileira atravessou grandes 
transformações econômicas e sociais a partir da segunda metade do 
século XIX. A abolição tardia da escravidão negra, a imigração europeia, 
o êxodo rural e a industrialização nascente marcaram paulatinamente 
a transição do Brasil de economia agrária para o contexto econômico 
industrial e urbano. E a instrução mínima da população tornava-se 
necessária para abastecer o trabalho nas fábricas. Entretanto, não 
havia escolas suficientes para toda a população e, nos grandes centros 
urbanos, as poucas escolas públicas que existiam eram frequentadas 
pelos filhos das famílias de classe média. Os das classes altas eram 
orientados para a formação humanística e erudita e estudavam 
em colégios particulares ou em instituições religiosas, geralmente, 
católicas, sob o regime de internato ou semi-internato. O grosso da 
população pobre no campo e na cidade ficava à margem da escola.  

Até 1930, nas cidades, a classe trabalhadora estava destinada 
à educação pública que priorizava somente a alfabetização dos 
sujeitos no denominado ensino elementar. Mas essa situação não era 
universal, ou seja, não eram todas as pessoas que tinham chances de 
serem alfabetizadas. E o contexto era ainda mais grave quando tocava 
a população negra, descendentes de escravizados, que migrava 
para as cidades. Nelas este grupo de pessoas seria excluído, em sua 
maioria, dos melhores postos de trabalho, perpetuando, assim, uma 
condição de marginalidade social imposta.
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Durante a República Velha, para atender às necessidades do 
capitalismo industrial nascente no Brasil, houve a instrução mínima 
da educação primária e as escolas de artesãos para aqueles da 
parcela pobre urbana que puderem acessar a escola. De acordo com 
Ribeiro (1993), nesse período, o tipo de educação formal urbana que 
prevaleceu era dual: o secundário era particular e estava destinado à elite 
agrária e a nascente burguesa industrial urbana, que, posteriormente, 
encaminhou-se às universidades europeias, retornando ao Brasil para 
assumir os postos de comando administrativos públicos e privados. 
Já a educação elementar, nas escolas oficiais, apresentava baixo nível 
de qualidade e estava voltada à população pobre brasileira. 

Essa dualidade estava ligada ao novo contexto urbano no Brasil: 
êxodo rural, inchaço urbano, industrialização dos grandes centros e 
necessidade de mão de obra minimamente instruída para atender aos 
interesses do capital industrial. Zanlorense e Santos (2014) apontam 
que, em 1909, o ensino profissional sofreu sua primeira alteração, por 
meio da criação das escolas noturnas para os filhos dos operários. 
Estas deveriam localizar-se nas proximidades das fábricas para 
atenderem, exclusivamente, os meninos operários ou os filhos dos 
operários. 

Na década de 1920, a educação brasileira sofreu influência da 
chamada “Escola Nova”, o movimento defendia o ensino leigo, 
universal, gratuito e obrigatório. Entre os objetivos do movimento 
liberal escolanovista, estava aplicar um novo currículo, dando 
ênfase ao cientificismo, defendendo a formação de cidadãos para o 
trabalho em detrimento do currículo enciclopédico e humanístico, 
característico entre as classes mais elitizadas (ZANLORENSE; 
SANTOS, 2014).

Assimile

A Escola Nova, também conhecida como Escola Ativa, foi um movimento 
de renovação educacional que surgiu na Europa, no século XIX, e que 
ganhou força no século XX. Nos Estados Unidos, ela foi divulgada por 
John Dewey. No Brasil, ela foi defendida pelo Manifesto dos Pioneiros 
da Educação, em 1932, cujos mentores eram Anísio Teixeira e Fernando 
de Azevedo. 

De acordo com Zanlorense e Santos (2014, p. 10), a Escola Nova defendia 
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que a educação deveria ser um instrumento de transformação social, “a 
escola era espaço de trocas de informações, participação, incorporação 
de valores sociais e individuais, práticas democráticas e preparação do 
indivíduo para atuar na sociedade”.

Entretanto, de acordo com os autores, veremos que a instituição não era 
um espaço neutro, e o escolanovismo no Brasil, tendo sido apropriado 
pelas ideias do liberalismo econômico, produziria que tipo de sujeito 
para atuar na sociedade? 

A Escola Nova se contrapunha à pedagogia tradicional, fortemente 
enraizada na nossa sociedade. Os escolanovistas defendiam o 
deslocamento da centralidade do professor para a figura do aluno, 
colocando-o no centro das reflexões. Nesse momento, criou-
se uma proposta escolar alfabetizante e a instituição do ensino de 
letras e ciências no secundário. A Escola Nova fundamentava-se nas 
doutrinas de cunho liberal e propagava o discurso de que a educação 
reformaria a sociedade e corrigiria as diferenças sociais.

Reflita

Mas a escola por si só seria capaz de corrigir as diferenças sociais 
historicamente enraizadas na nossa sociedade? O acesso universal 
e gratuito à instituição representava o acesso à educação formal de 
maneira igualitária para todas as classes sociais? Além disso, como o 
ensino dual corrigiria as diferenças sociais, uma vez que ele próprio era 
uma expressão reprodutora das desigualdades sociais? 

A nascente burguesia brasileira, representada pelos industriais, 
profissionais liberais, empresários, funcionários públicos etc., 
estava ávida por mudanças na educação escolar, a fim de atender 
às necessidades da nova economia. Ela clamava pela intervenção 
do Estado na educação e pela institucionalização do ensino 
profissionalizante para acelerar o crescimento econômico do 
país, defendendo o tripé: institucionalização do ensino público 
profissionalizante, fomento da mão de obra nas indústrias e 
correção dos problemas sociais advindos do inchaço urbano por 
meio da educação. 
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Em 1931, o Brasil teve sua primeira reforma educacional de caráter 
nacional e, entre algumas medidas, a Reforma Francisco Campos 
criou o Conselho Nacional de Educação e implantou o ensino 
comercial, secundário e superior. No entanto, essa iniciativa não 
representou um rompimento com a ordem vigente, mas prosseguiu 
atendendo à lógica do ensino dual, decompondo a sociedade e 
destinando a educação propedêutica para as elites e a educação 
elementar e profissionalizante para a classe de trabalhadores. Nesse 
momento, a disciplina de Sociologia ainda constava no currículo do 
secundário e dos cursos normais, mas notemos que sua presença 
não era acessível para a classe pobre, afinal, seu caráter humanístico 
se destinava à formação intelectual e não à de mão de obra.  

No mesmo ano foi criado o Instituto de Organização Racional do 
Trabalho (IDORT), uma instituição privada sem fins lucrativos formada 
por empresários, cujo objetivo era regular e racionalizar o tempo e o 
espaço das fábricas, visando o aumento da produção. Essa instituição 
difundia, na educação profissionalizante e na formação do trabalhador, 
os interesses empresariais expressados pela ideologia da disciplina e 
da construção do progresso, ou seja, o trabalho como meio para o 
crescimento social e econômico. 

O Estado Novo (1937-1945) atendeu às exigências da burguesia 
industrial e, em troca, essa ditadura recebeu apoio da burguesia. 
O Estado passou a intervir diretamente na relação entre industriais 
e operários, regulamentando e tutelando os sindicatos. O artigo 
129 da Constituição de 1937 criou o dispositivo da formação para 
o trabalho, tendo essa lei forçado os pobres a frequentar o ensino 
profissionalizante. As camadas pobres não tinham acesso ao ensino 
superior, pois, para elas, estava destinado apenas o ingresso no ensino 
secundário profissional. O Estado Novo fundiu as necessidades 
advindas da exclusão econômico-social dos desfavorecidos com os 
interesses da burguesia urbana. 

O Estado e a escola fabricavam o operário e atendiam às demandas 
do mercado por meio da educação profissional. As classes abastadas 
ofereciam para seus filhos a formação necessária para seguirem às 
universidades e ocuparem os postos de comando na sociedade. A 
própria lei na Constituição legitimava a dualidade do ensino e a divisão 
de classes por meio dos diferentes tipos de acesso à educação.
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Em 1942, a Reforma Capanema regulamentou o ensino 
profissional no Brasil, delineando a formação profissionalizante para 
a indústria e o comércio. Esta reforma decretou o fim do ensino 
de Sociologia no secundário. O foco dado pelo Estado ao ensino 
técnico descartava o caráter de formação da Sociologia para os 
trabalhadores. O ensino profissional passou a ser oferecido enquanto 
segundo grau. Anteriormente, este ensino se encerrava no ensino 
primário. O discurso ilusório de ascensão social via a escolarização 
secundária profissionalizante foi fortemente difundido entre as massas 
na sociedade. Para as classes abastadas, o ensino propedêutico, 
como Curso Clássico (Humanidades) e o Científico (Ciências Exatas), 
continuava a fornecer a preparação para o ingresso às universidades.

Na primeira metade do século XX, a educação brasileira foi 
fortemente orientada pelos ideais escolanovistas no que tange à 
premissa do ensino prático. O trabalhador aprenderia os saberes por 
meio das práticas e técnicas do ensino profissionalizante. Esse tipo de 
educação era liberal, mas não era libertador, uma vez que as reformas 
educacionais cumpriam a função de reproduzir o sistema político e 
econômico vigente. É possível observar que, à medida que o ensino 
público escolar se destinava a produzir trabalhadores entre as classes 
mais baixas, a Sociologia ia desaparecendo gradativamente do 
currículo escolar. Afinal, interessava produzir o corpo do trabalhador 
e adaptá-lo para a fábrica. 

Essa disciplina tinha um caráter formativo e reflexivo voltado 
para o desenvolvimento do trabalho intelectual e, dessa forma, as 
instituições não teriam razões e interesses para mantê-la no ensino 
secundário profissionalizante. O que podemos apreender disso é que 
a Escola Nova não transformou radicalmente as relações sociais no 
Brasil, pelo contrário, essa corrente pedagógica preservou as relações 
econômicas contraditórias, potencializando as relações de poder e as 
desigualdades sociais.  

Exemplificando

Com essas ações, o modelo de educação da Escola Nova tentava 
consolidar no Brasil a premissa de que a escola deveria formar os indivíduos 
conforme suas aptidões, visando atender às formas de organização da 
sociedade. Mas, neste caso, as vocações dos pobres foram definidas pelo 
Estado e pelo mercado, destinando-os apenas ao trabalho. 
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Se a maneira de aprender estava sob a orientação escolanovista, 
inegavelmente a transmissão do saber no mundo da sala de aula 
ainda manteria suas filiações na pedagogia tradicional. O professor 
continuaria a ser a figura central de autoridade do saber e a 
aprendizagem mecânica, por meio da reprodução não questionadora 
do saber, disciplinaria o corpo do pobre para o trabalho.

As reformas da Escola Nova superaram o tradicionalismo 
pedagógico no momento em que foi retirada da Igreja Católica 
o poder do saber e o ensino formal passou a ser leigo e universal. 
Entretanto, do ponto de vista da transformação social, esta escola 
não provocou profundas mudanças, sobretudo porque manteve a 
mesma estrutura de reprodução das desigualdades sociais. 

A instituição predestinou o ensino profissionalizante aos pobres, 
preparando seus corpos para o trabalho e para a submissão ao 
sistema econômico. O trabalho e os estudos profissionalizantes 
eram apresentados como a possibilidade para a ascensão 
econômica e social. 

Para as classes mais abastadas, a educação predestinava à 
formação intelectual e de nível universitário e, consequentemente, 
à manutenção do sistema político e econômico vigentes. Dessa 
forma, podemos verificar que a escola produzia um corpo 
disciplinado e domesticado para se adaptar à máquina e à vida 
do trabalho e, na outra ponta da lança, ela produzia uma mente 
disciplinada para dirigir a vida social e as instituições públicas e 
privadas presentes na República.

Pesquise mais

Para refletir a aula de hoje, vale a pena assistir ao filme brasileiro Pro Dia 
Nascer Feliz (2007), sob a direção de João Jardim. O documentário 
aborda o sistema educacional brasileiro contrastando diferentes 
realidades sociais, econômicas e educacionais em diferentes regiões 
do Brasil. A obra colhe relatos das escolas, dos professores, da família 
e dos jovens estudantes de escolas públicas e privadas no Brasil e 
expõe as diferenças sociais por meio do cotidiano e das expectativas 
da juventude em relação ao futuro e à vida escolar. 
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Enquanto os alunos das escolas privadas concentram-se nos estudos 
para os vestibulares concorridos do Brasil, os das escolas públicas 
precisam lidar com uma série de descasos institucionais e e com um 
futuro de baixas expectativas. Apesar de todas as desigualdades sociais, 
esses estudantes  lutam por um futuro melhor em suas vidas. 

Esse cenário se passa na atualidade, porém o documentário é uma 
ferramenta importante para refletir o contexto da educação no Brasil 
durante todo o século XX. Você poderá refletir sobre o filme e estabelecer 
relações com as filiações duais históricas que há no sistema educacional 
brasileiro. A aula de hoje e o filme indicado evidenciam muito sobre o 
lugar da escola na nossa sociedade e seu papel para a reprodução do 
sistema político e econômico vigente ao longo das décadas. 

Na aula de hoje, você estudou um pouco sobre as filiações 
históricas presentes no sistema educacional brasileiro na primeira 
metade do século XX e pôde acompanhar o papel da instituição 
na formação das pessoas e seu impacto na reprodução das 
diferenças sociais. 

Nesse período, vimos que prevaleceu um projeto de educação 
formal dual que destinava o ensino propedêutico (formativo e 
preparatório para as universidades) às classes abastadas e restringia as 
famílias pobres trabalhadoras ao ensino elementar e profissionalizante.

Após as nossas discussões, temos instrumentos teóricos e 
históricos para compreender cabalmente a trajetória do senhor 
Antônio Jesus e da sua família, apresentada no início desta unidade. 

Antônio Jesus migrou para a cidade de São Paulo no final da 
década de 1930, ou seja, ele engrossou as massas de populações 
rurais que escapavam da decadência da economia latifundiária no 
chamado êxodo rural.

Ele não era alfabetizado, assim como seus pais não foram, e sua 
vida era, na realidade, a reprodução de um fardo social hereditário da 
sua família. A ida para a cidade significava melhores oportunidades de 
trabalho e a possibilidade de dar estudo ao seu único filho, Roberto. 
A trajetória na cidade não seria fácil, lá Antônio Jesus trabalhou toda 

Sem medo de errar
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sua vida na construção civil. Sua esposa, dona Coralina, conseguiu 
um emprego como empregada doméstica na casa de um médico, 
no entanto, diferentemente do seu esposo, ela nunca teve nenhum 
registro na carteira. O trabalho braçal doméstico desempenhado 
pelas mulheres era violentamente desvalorizado.

Às vezes, ela levava seu filho para o trabalho. Roberto via o patrão 
da sua mãe todo vestido com as roupas brancas de médico e achava 
bonito esta profissão que salvava vidas, fato este que o fazia pensar: 
“um dia quero ser médico”.

O senhor Antônio Jesus e a dona Coralina trabalhavam 
incansavelmente para poder estudar o filho e impedir que ele 
abandonasse a escola para trabalhar e contribuir nas despesas da 
casa. Roberto passou a frequentar a escola pública perto da sua 
moradia. Quando ele conclui o ensino primário, dado sua condição 
econômica e social, a oferta de estudos disponível para ele era 
o ensino profissionalizante. A universidade não fazia parte da sua 
realidade nem do seu horizonte.

O garoto prosseguiu nos estudos e se formou técnico em 
Mecânica. Ele tinha orgulho da sua história familiar, o sonho de 
menino não realizado de ser médico não o frustrou nem o revoltou 
na vida adulta. Mas ele conseguia compreender que a sociedade 
e o sistema educacional do seu tempo ofereciam modalidades de 
educação distintas para as diferentes classes sociais. 

Os filhos das famílias abastadas perfaziam uma trajetória escolar 
que os encaminharia às universidades e aos postos de comando na 
sociedade. E os das famílias de trabalhadores pobres teriam na escola 
elementar e no ensino profissionalizante o ápice da trajetória escolar.

No contexto histórico da Escola Nova no Brasil, prevaleceu o 
discurso de que a educação e, sobretudo, o ensino secundário 
profissionalizante seriam os únicos meios para alçarem a ascensão 
econômica e social na sociedade brasileira. Discurso que em poucos 
casos se concretizava na vida social. Vale enfatizar que a tal ascensão 
social e econômica tinha limites, já que era controlada por um jogo 
de cartas marcadas, já dado pelo Estado e pelos grupos do poder 
econômico consolidados na sociedade brasileira.
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1. “As reformas educacionais ocorridas no início do século XX determinaram 
o tipo de formação a ser oferecida à população brasileira, visaram atender 
determinado modelo econômico social e ideológico, preparando o 
trabalhador para atuar em diferentes setores da produção no período 
mencionado.” (ZANLORENSE; SANTOS, 2014, p. 8)
As reformas educacionais mencionadas no texto dizem respeito aos ideais 
da Escola Nova, sobre essa orientação pedagógica no Brasil, podemos 
apontar que ela:

a) Aboliu o sistema dual de ensino.
b) Instituiu o acesso universal à escola nos mais diferentes níveis para toda 
a sociedade. 
c) Aliançou-se com o poder institucional da Igreja para a manutenção da 
ordem social.
d) Atendia, sobretudo, aos interesses da elite latifundiária no Brasil.
e) Não provocou uma ruptura histórica tendo justamente reproduzido o 
sistema dual de ensino.

Faça valer a pena

2. “O processo de industrialização e a expansão das cidades influenciaram 
significativamente o desenvolvimento do sistema educativo. A maioria da 
população continuava a não dispor de qualquer instrução até às primeiras 
décadas do século XIX. A rápida expansão do sector industrial serviu para 
aumentar a procura de instrução especializada, por forma a produzir uma 
força de trabalho educada e capaz.” (GIDDENS, 2008, p. 495)
O texto anterior demonstra o tipo de projeto educacional vigente 
no sistema educativo durante o processo de industrialização. Sobre o 
projeto, podemos avaliar que a educação:

a) Voltava-se para a produção da cidadania e da emancipação dos sujeitos.
b) Voltava-se para a produção de corpos disciplinados e aptos ao trabalho 
nas fábricas.
c) Voltava-se para a superação das diferenças sociais.
d) Voltava-se para a democratização do saber e dos meios de produção.
e) Criou uma sociedade igualitária do ponto de vista econômico e social.

3. “[...] a natureza da empresa capitalista, ao exigir maior produtividade 
pela modernização das estruturas, pede à escola uma formação básica 
para o mundo do trabalho. E à medida que a empresa se redefine e alarga 
seu âmbito no espaço social, a expansão escolar não só é recusada, como 
exigida. A ampliação da escola tem a ver com a necessidade de fazer do 
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saber uma força produtiva, sem, no entanto, colocar em risco a organização 
social do trabalho.” (CURY, 1980, p. 81)
Acerca das relações de poder e dos interesses econômicos que permeiam 
um projeto educacional, podemos concluir que:

a) A expansão da escola e a democratização dos bens e dos saberes é 
desejada pelas classes econômicas dirigentes. 
b) A ampliação da escola nos níveis qualitativo e intelectual participa dos 
projetos de expansão da economia capitalista. 
c) A expansão da escola deve ser um processo controlado para não colocar 
em risco o sistema de divisão social de classes e do trabalho.
d) A ampliação da escola deve emancipar e autonomizar o cidadão 
trabalhador frente às desigualdades sociais em que ele se encontra inserido.
e) Apesar da ampliação da qualidade da escola ser fundamental para a 
democratização do ensino, apenas as classes abastadas se beneficiariam 
com este processo.
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Seção 2.2

Para uma abordagem contemporânea  
da educação

Você já foi apresentado à história da família de Antônio Jesus. A vida 
de Antônio Jesus e de sua família nos fazem perceber como as forças 
sociais de uma época incidem na trajetória das pessoas. Todos nós, 
seres sociais, somos sujeitos históricos e, por estarmos inseridos em 
um dado contexto, somos moldados pelo nosso tempo. No entanto, 
o ser moldado não implica ser cabalmente definido pelas forças 
históricas de nosso período. Quando desenvolvemos e apuramos 
melhor a percepção do mundo que nos cerca, criamos possibilidades 
de mudanças e escolhas conscientes para as nossas vidas. 

O conhecimento, a curiosidade e a consciência sobre nós mesmos 
e sobre o mundo que nos rodeia nos move para a superação de nossa 
visão superficial e, realizada esta passagem, podemos alçar os meios 
para sermos protagonistas das nossas histórias e não simplesmente 
moldados por ela. E é sobre essa perspectiva que falaremos nesta 
aula. Para entrar nesse debate, veremos a seguinte situação-problema 
pensando a história da senhora Coralina, a esposa de Antônio Jesus. 
Como vimos, ela migrou com sua família para São Paulo no final dos 
anos de 1930, e, como sujeitos históricos, eles também participaram 
do fenômeno do êxodo rural. Coralina, assim como seus pais, nasceu 
no meio rural e não havia sido alfabetizada.

Tão logo chegaram à São Paulo, ela conseguiu um trabalho de 
empregada doméstica na casa de um médico. Apesar de o homem 
ser considerado o único provedor e chefe de família naquele 
momento, a renda do trabalho da mulher contribuía sobremaneira na 
renda familiar, ou seja, ela era também uma protagonista da história 
familiar, e isso fez que seu filho Roberto pudesse estudar e ter um 
destino diferente do de seus pais.

Diálogo aberto 
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As décadas se passaram e a dona Coralina não pode se aposentar 
porque nunca havia sido registrada como empregada doméstica. Ela 
continuou a trabalhar, a “fazer bicos” porque desejava manter uma 
vida com atividades e também ajudar no sustento de casa. Um dia, 
voltando para sua moradia, ela viu um cartaz no centro comunitário 
do bairro, que estava oferecerendo aulas para a alfabetização de 
jovens e adultos. Ela queria muito aprender a ler e a escrever. Mas 
pensou: “será que darei conta?”. Na sua época de criança, seu pai 
sempre dizia que mulher não precisava de estudos porque só teria de 
“cuidar da casa”. Ela sentia insegurança em voltar a estudar e, por isso, 
não sabia das suas reais capacidades, porque, mesmo sem ter ido à 
escola, tinha um repertório de conhecimentos apreendido ao longo 
da vida. E como esses aprendizados poderiam ser convertidos em 
ferramentas para a alfabetização?

A senhora Coralina trabalhou a vida toda como empregada 
doméstica, mas não conseguiu se aposentar, pois ela faleceu antes 
que sua profissão fosse regulamentada no Brasil. Até o início do 
século XXI, no Brasil, essa profissão não era regulamentada. Esse 
tipo de trabalho manual e marcadamente feminino sempre foi muito 
explorado e desvalorizado em nossa sociedade. 

Refletir, criticar, avaliar, refazer e transformar constantemente a 
prática docente e o mundo ao redor são problematizações essenciais 
na Pedagogia Crítica. Essa filosofia educacional tem como base o 
pensamento de autores como Antonio Gramsci, Paulo Freire, Pierre 
Bourdieu, Henry Giroux etc., sendo as relações de poder um traço 
em comum no pensamento deles. O Brasil tem um dos maiores 
expoentes dessa pedagogia, o filósofo e educador Paulo Freire. Este 
influenciou o pensamento de vários autores do campo educacional e 
sua obra Pedagogia do Oprimido é a terceira mais citada nos estudos 
da área de humanas, segundo o Google Scholars, ferramenta de 
pesquisa na área acadêmica.

Na esteira do pensamento marxista, a Pedagogia Crítica de 
Paulo Freire visa expor, de modo geral, as relações de poder e 
violência que engendram as desigualdades socioeconômicas, as 
discriminações de gênero, de cor, de classe a que estão submetidos 
os sujeitos históricos no interior das sociedades. É importante 

Não pode faltar
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ressaltar que o conhecimento sobre a realidade social defendida 
pela Pedagogia Crítica não deve esgotar em si mesmo, mas sim ser 
dirigido para a superação das diversas formas de violência por meio 
da troca de saberes entre educadores e educandos, pautados pela 
formação ética e democrática vividas em espaços educacionais 
formais e não formais.

A educação de jovens e adultos é um claro exemplo de educação 
popular. A diversidade é sua marca, pois acolhe sujeitos com 
diferentes trajetórias de vidas. A troca de experiências entre diversas 
gerações enriquece a sociabilidade e a aprendizagem de saberes 
socialmente apreendidos, fomentando ainda mais a produção do 
saber epistemológico. De acordo com Gadotti (2012), no Brasil, a 
educação formal de adultos tem sido responsabilidade do Estado 
desde a 2ª Grande Guerra. Por outro lado, a oferta da educação 
popular para jovens adultos esteve vinculada a setores externos ao 
Estado, comprometidos com uma agenda política de emancipação 
dos sujeitos, como as organizações não governamentais (ONGs), 
os movimentos sociais, as igrejas, os sindicatos etc. Esses setores 
localizam-se nas geografias esquecidas das periferias urbanas e do 
campo, nos espaços de comunidades nos quais o Estado tem a 
tradição de se omitir.  

Dito isso, podemos perceber que não é somente no espaço 
formal da escola que se pode aprender. A educação de jovens e 
adultos, por exemplo, pode ser exercida fora da modalidade da 
chamada educação formal e isso não altera o mérito de nenhuma 
das formas educativas citadas. Em uma primeira aproximação da 
educação popular, podemos pensar que ela não tem qualquer 
rigor científico por estar situada fora do universo formal. Mas, ao 
contrário, há toda uma mobilização de saberes nesta educação, 
pois ela é desempenhada de maneira interdisciplinar e por equipes 
profissionais de diversas áreas e níveis de formação (médio, técnico 
e superior). Ela está fora da educação formal, mas tem rigor 
científico, fins e objetivos necessários para o reconhecimento da 
aprendizagem, bem como para sua regulamentação e certificação. 
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Exemplificando

Para tornar mais palpável este diálogo, vejamos trechos da entrevista 
de José Eustáquio Romão, historiador, doutor em Educação, amigo e 
especialista na obra de Paulo Freire, cedida à BBC.

“Fui a Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, porque lá, Paulo 
Freire, com um grupo de estudantes – nenhum deles de Educação – 
alfabetizou primeiro uma turma de 30 e, no final, 300 camponeses. Por 
que hoje a gente começa com uma turma de 30 adultos e termina com 
três? Por que eles não aguentam o curso?

Conseguimos conversar com os alfabetizados daquela época. Eu saí 
convencido de que, se aplicarmos hoje o que fizeram lá, acabamos com 
o analfabetismo no Brasil em um ano. 

A pessoa precisa aprender que as letras constroem as palavras, mas 
não vai ter interesse nenhum se não souber para que a palavra serve na 
sua vida. Por isso, um "círculo de cultura" substitui a aula. Nele, você vai 
discutir a vida das pessoas. Parece que está perdendo tempo, mas em 
um mês eles são alfabetizados, com 40 horas de aula.

Tenho uma experiência escrita à mão por uma pessoa que foi 
alfabetizada por ele em Brasília, a famosa experiência do tijolo. Tijolo foi 
uma palavra (usada por Paulo Freire como) "geradora" porque (os alunos) 
eram operários da construção civil, estavam construindo Brasília.

Ele mostrou aos alunos um tijolo físico, o partiu e colou nele as sílabas 
da palavra tijolo. E pediu para que as pessoas formassem outras palavras 
a partir daquelas sílabas. As pessoas primeiro gravaram mentalmente as 
sílabas e as combinaram: jiló, laje, etc. Uma senhora, no entanto, fez uma 
frase: "Tu já lê". Estava alfabetizada.

A gente, que trabalha com alfabetização, sabe que a pessoa só começa 
a ler na hora em que dá um clique. Esse clique é a grande descoberta 
do Paulo Freire”. Fonte: BBC. Disponível em: <http://www.bbc.com/
portuguese/noticias/2015/07/150719_entrevista_romao_paulofreire_
cc>. Acesso em: 1 fev. 2017.

A partir do trecho citado anteriormente, podemos entender que a 
educação não pode estar apartada da realidade social dos educandos. 
A palavra necessita encontrar materialidade na realidade, a fim de que o 
educando participe de forma ativa tanto do ponto de vista cognoscível 
quanto político no processo de construção do conhecimento.  



U2 - Da educação tradicional burguesa para os modelos críticos82

O paradigma da educação popular no Brasil foi inspirado no 
trabalho de Paulo Freire, sendo a conscientização dos educandos 
sua pedra fundamental. Além disso, nos anos 1960, o Brasil viveu 
as experiências educativas populares e não formais, chamadas 
de Pedagogia Libertária. Se nos atermos ao contexto histórico 
citado, veremos que essa movimentação pela educação diferia do 
escolanovismo implantado no Brasil, uma vez que este movimento 
pedagógico se comprometia com a emancipação dos sujeitos 
oprimidos, ao passo que o escolanovismo, durante a primeira metade 
do século XX, reduziu a população pobre brasileira a uma educação 
formal para o trabalho.

No ano de 1964, o Brasil sofreu o golpe militar e as iniciativas da 
educação libertária não encontrariam tanto espaço para frutificar, pois 
Paulo Freire e seu pensamento foram perseguidos e considerados 
subversivos naquele contexto. Além disso, logo após o golpe militar, 
o autor foi um dos primeiros presos políticos da Ditadura no Brasil, 
tendo, em seguida, exilado-se na Bolívia, no Chile e, por fim, convidado 
a lecionar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A partir 
desse momento, seu pensamento foi disseminado a nível global e 
sua teoria tem influenciado, até os dias atuais, modelos educacionais 
e movimentos para a alfabetização de jovens e adultos em diferentes 
recantos do mundo.

A partir da segunda metade dos anos 1970 no Brasil, setores 
educacionais da sociedade brasileira, como educadores, estudantes 
e pesquisadores, passaram a discutir e questionar as questões 
educativas e o mundo da escola de modo a denunciar o caráter 
ideológico na transmissão do conhecimento escolar, no tocante 
ao sistema político ditatorial e ao sistema econômico capitalista. 
Nos anos 1980, movimento político-educacional ganhou força na 
chamada Pedagogia Crítico-Social. A influência do materialismo 
histórico dialético está na base desse movimento que se interessa, 
sobretudo, pela expansão da educação popular, pela valorização 
da escola pública e do professor e pela luta pelo ensino público de 
qualidade. Além disso, as preocupações com a didática, a produção 
de um conhecimento ativo e de intervenção social, o domínio crítico 
dos conteúdos por parte dos professores e alunos são a tônica da 
Pedagogia Crítica. 
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Essa corrente progressista propõe uma prática educativa que se 
entende como formadora e comprometida com a autonomia dos 
sujeitos. Segundo Freire (1996), em Pedagogia da Autonomia, o ato 
de ensinar não pode estar desacompanhado da ética e da prática. 
Portanto, não pode ficar alheio à realidade social, mas deve mobilizá-la 
para materialização das teorias e das palavras por meio de exemplos, 
bem como mobilizar a realidade social de maneira crítica, visando a 
superação das desigualdades. 

Tal postura opõe-se radicalmente à perspectiva pedagógica 
tradicional que transforma o ato de ensinar em uma transferência de 
conteúdo do professor para o aluno. Nessa prática, o educador é o 
centro do conhecimento, há uma relação que opera de modo vertical 
e unilateral, sendo o docente o sujeito detentor do conhecimento 
que os educandos devem receber e reproduzir. 

A perspectiva crítica de Freire defende que a essência do ato de 
ensinar é uma relação, pois antes de ingressarmos nas escolas, o 
espaço formal educativo, estávamos em processo de aprendizagem 
nos espaços informais da vida social. Isso quer dizer que a 
aprendizagem se processa a todo o momento nos espaços formais 
educativos, como a escola, nos informais e não formais, como a vida 
cotidiana. Aprender é uma condição ontológica humana.

Em Pedagogia da Autonomia, Freire (1996, p. 44) aponta que “no 
fundo, passa despercebido a nós que foi aprendendo socialmente 
que homens e mulheres, historicamente, descobriram que é 
possível ensinar”. Essa passagem demonstra que não damos a 
devida atenção ao lugar e à importância das experiências informais 
na produção do conhecimento. O autor nos convoca a refletir 
constantemente a prática docente e a formação de educadores 
como uma construção constante do saber. Realizar a autocrítica 
e a revisão de si mesmo demanda humildade e generosidade para 
assumirmos que o conhecimento não pode ocorrer por pronto e 
acabado. Mas, ao contrário, o ato de ensinar deve ser consciente 
de sua incompletude e suficientemente disposto para aprender 
com o educando. Tal ato de ensinar deve ser humano e generoso 
porque reconhece na pessoa do estudante um aporte de saber 
que necessita ser valorizado e uma humanidade que precisa ser 
respeitada. O ato de ensinar deve ser autocrítico e promove a busca 
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constante de seu desenvolvimento, pois aquele que ensina também 
aprende ao ensinar. Essa postura de generosidade deve ser cultivada 
pelos sujeitos, pelos educadores formais e leigos como uma ética 
que humaniza a todos constantemente.

Mas, então, se a vida cotidiana é marcada pela produção de 
conhecimento, qual seria o papel do docente nesse processo?

 O educador crítico tem o papel de educador libertário, pois ele 
não é o detentor exclusivo do saber e os alunos não são o objeto 
uniforme de transferência desse saber. Antes, esse educador era 
um formador no ato de ensinar e o formar difere do depositar 
conhecimento, porque, justamente, faz-se dentro de uma relação e 
não de imposição. Esse formar do ato de ensinar acontece por meio 
do diálogo. 

A relação entre o educador e os educandos deve estar permeada 
pela aprendizagem mútua, pelo compromisso histórico de lutar 
contra as diferentes formas de violência e opressão e promover a 
ética universal do ser humano. Na Pedagogia Crítica, o ato de educar 
assume o compromisso histórico de libertar os sujeitos oprimidos, de 
criar a passagem entre o conhecimento do senso comum advindo 
do cotidiano para o conhecimento crítico, cultivando uma reflexão 
mais rigorosa que questiona o “motivo das coisas”. O pensar certo 
questiona as razões históricas de os fenômenos sociais serem como 
são e se apresentarem sob tal forma para nós. 

Essa passagem desnaturaliza os fenômenos da realidade social 
na qual estamos sendo feitos e os problematiza conduzindo-nos ao 

Assimile

Na Pedagogia Crítica, o ato de ensinar ocorre por meio de uma relação 
dialógica pautada na relação de construção de conhecimento entre 
o educador e os educandos. Esses sujeitos históricos são capazes de 
aprender um com o outro no processo educativo e numa relação 
que envolve trocas de conhecimento. O docente não monopoliza o 
saber, mas o democratiza de forma responsável e diretiva respeitando 
as capacidades dos estudantes. A partir disso, cria-se as condições para 
uma postura responsável frente ao mundo, para o desenvolvimento da 
autonomia, gerando a capacidade de emergirem do senso comum, 
formularem suas próprias ideias e chegarem às suas próprias conclusões.
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desenvolvimento de um tipo de pensamento indócil, questionador. 
Esse movimento conduz à libertação e à autonomização dos sujeitos 
e mobiliza a curiosidade ingênua do senso comum, transformando-a 
em curiosidade epistemológica, ou seja, estamos falando que o ato 
de ensinar não pode ser empobrecido com a simples transferência 
de saber, mas ele deve ser uma prática de transformação que toma 
a curiosidade dos homens e das mulheres e os impulsiona, cada vez 
mais, na direção da vontade de saber. Educar é ato!

Para esse processo operar na prática docente, é necessário ter 
clareza de qual lugar e posicionamento político estamos falando. 
Segundo Gadotti (2012), as pedagogias ditas puramente científicas 
ocultam a defesa de interesses hegemônicos da sociedade, bem 
como as concepções domesticadoras de educação. Já as pedagogias 
críticas anunciam claramente os princípios e valores que norteiam 
suas práticas educativas. 

De acordo com Freire (1996), no ato de ensinar, a postura do 
educador não pode se querer neutra, pois como seres históricos 
estamos inseridos em uma realidade social que não tem neutralidade, 
haja vista que a realidade sendo marcada pelo sistema neoliberal tem 
disseminado no cotidiano a ideologia fatalista da acomodação e da 
incapacidade de agir e transformar a realidade. A ideologia neoliberal é 
imobilizadora frente ao mundo. O ato de educar na Pedagogia Crítica 
progressista faz frente à sua desfaçatez mobilizando a curiosidade 
e os saberes, transformando-os em ferramentas para a reflexão e 
a crítica social. Esse movimento nos possibilita assumir os nossos 
papéis de protagonistas históricos e realizar as nossas escolhas de 
forma consciente.

Reflita

“Certa vez assisti a um documentário sobre uma equipe de engenheiros 
que construíam reservatórios simples para o armazenamento e 
tratamento da água de chuva para comunidades muito pobres na Índia. 
Esse projeto era voluntário e visava garantir o mínimo de dignidade às 
pessoas que viviam sem acesso a qualquer tipo de saneamento básico 
como esgoto e água potável ou tratada. O número de mortes de crianças 
causadas por doenças como a disenteria era alarmante.  
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Em entrevista, um engenheiro japonês relatou que encontrou dificuldades 
para a implantação do uso dos reservatórios. Ele havia instalado os 
tais reservatórios numa comunidade e explicado às pessoas que elas 
poderiam 'beber a água da chuva coletada e tratada no reservatório. Pouco 
tempo depois, ele retornou à comunidade e as doenças continuam a 
reincidir mesmo com as pessoas alegando consumir a 'água da chuva'. 
Ele estranhou tal fato e notou que as pessoas não utilizavam a água dos 
reservatórios. Isso gerou um incômodo interior nele, pois ele pensou 
que faltava algum entendimento entre ele e a comunidade, faltava algo 
na relação entre eles. Ele, então, passou a observar e se relacionar mais 
detidamente com o povoado.

Ele perguntava às pessoas se elas bebiam a 'água da chuva' e elas 
afirmavam que sim. Mas gerava estranheza, pois a água dos reservatórios 
não era consumida. E então ele compreendeu, quando ele dizia para as 
pessoas beberem a 'água da chuva' armazenada no reservatório, que as 
pessoas continuavam a consumir como de hábito a 'água da chuva' que 
formava poças pelas ruas do povoado.

Esse homem compreendeu que não era exatamente as pessoas do 
povoado que não compreendiam ele, mas havia um dado na relação 
entre eles que gerava a incompreensão de ambos os lados: eles usavam 
registros de ideias diferentes para se referir ao mesmo objeto. Ele notou 
que a categoria 'água da chuva' no povoado era a água da chuva que 
caia e formava poças. A categoria 'água da chuva' do engenheiro havia 
sido interpretada pela comunidade de acordo com a sua chave local. A 
'água da chuva' de um, não era a mesma 'água da chuva' do outro. 

Esse engenheiro teve a sensibilidade de investigar a chave interpretativa 
local e repensando a si próprio e aos habitantes do povoado, ele 
reformulou a sua recomendação.

Ele passou a dialogar com as pessoas e a aconselhá-las a consumir a 
'água que caia do céu', ou seja, a água que da chuva era armazenada e 
tratada nos reservatórios. O termo 'água da chuva' deveria ser abandono 
e o termo 'água que caia do céu' deveria ser adotada.

A revisão de registro de comunicação teve eficácia. A relação teve eficácia. 
As pessoas do povoado passaram a consumir a água do reservatório e a 
incidência de doenças diminuiu sensivelmente no povoado” (Relato de 
uma educadora).
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A ética humana universal e a solidariedade criam as possibilidades 
de transformações sociais. A história real citada anteriormente nos 
dá mostra sobre o lugar da sensibilidade no ato de ensinar-aprender 
e da humanização das relações sociais. Pois, se o engenheiro 
tivesse adotado uma postura arrogante e estritamente racional com 
o povoado, ele os teria tido como ignorantes e ingratos, uma vez 
que, imbuído do saber formal, sua única “obrigação” seria transferir 
o conhecimento para eles. Se ele tivesse adotado tal postura, ele 
não teria refletido sua própria prática e, tampouco, repensado sua 
posição de profissional e sua relação com a população local. A 
comunidade perderia muito com isso. Mas, ao contrário, a postura 
humana do engenheiro transformou a vida das pessoas locais, bem 
como a sua visão de mundo, que, ao buscar pensar com os registros 
locais, fez que ele alargasse sua compreensão e colaborasse, de 
forma decisiva, para a mudança e melhoria de vida na comunidade. 
Nessa experiência todos aprenderam uns com os outros, todos 
ganharam e cresceram nesse processo. 

Segundo Freire (1996), transformar a realidade é uma utopia 
necessária para a superação da ideologia da imobilidade ou a paralisia 
social produzida pelo discurso fatalista neoliberal. Nesse sentido, a 
educação e o educador devem voltar-se para a autonomização e 
a libertação dos sujeitos das amarras ideológicas, as quais estamos 
submetidos na vida em sociedade. De acordo com ele,

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de 
ensinar-aprender participamos de uma experiência total, 
diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, 
estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de 
mãos dadas com a decência e a com a seriedade (FREIRE, 
1996, p. 24).

O exemplo do engenheiro e a comunidade local indiana nos ajuda 
a refletir o papel do educador em um mundo cuja realidade necessita 
de transformações. Nesse aspecto, o ato de ensinar-aprender 
necessita da sensibilidade, da reflexão e da autocrítica acerca do papel 
do educador e do ato de ensinar para o desenvolvimento de uma 
educação que ancore a construção da criticidade e a conscientização 
na vida dos educandos. A finalidade disso é a produção da ética 
humana e da autonomia necessárias para a superação das teias 
alienantes que permeiam a realidade social.
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O ensinar-aprender não significa que professor e alunos são 
idênticos no mundo da sala de aula. O educador é uma figura de 
autoridade, no sentido de que ele deve manter sua postura diretiva na 
condução do processo educativo, mas isso não deve ser confundido 
com autoritarismo e, tampouco, com a objetificação dos estudantes 
enquanto meros depositários de conteúdos escolares. 

O educador libertário estabelece uma relação dialógica no ato 
de ensinar. Ele sabe ensinar a pensar certo justamente porque está 
submetido a esse processo e, pelo ato de ensinar, pode construir 
o pensamento autônomo dos seus educandos, tornando-se isso 
especialmente importante na prática da formação docente. Este 
elo do saber-ensinar opera pela práxis, isto é, a materialização do 
pensamento por meio da ação e da transformação. Pensar é ato, 
ensinar é uma ação que, ao mesmo tempo, ensina e aprende, uma 
relação que não está monopolizada nas mãos do educador, mas flui 
e democratiza os saberes no ato do ensinar-aprender. 

Assimile

Pensar certo é respeitar os saberes socialmente construídos dos 
educandos e trabalhar os conteúdos a partir da realidade concreta 
deles. É discutir de maneira rigorosa e responsável a razão de ser dos 
saberes em relação ao ensino dos conteúdos ministrados. O educador 
que pensa certo ensina a pensar certo porque ele materializa os saberes 
discutindo a realidade concreta dos estudantes com o conteúdo que se 
ensina. Uma práxis educativa que opera pela transversalidade. 

Pensar certo é materializar as palavras pelo exemplo. Pensemos, 
então, na seguinte situação: imagine um professor de Biologia e 
um professor de Inglês que ministrarão aulas em uma comunidade 
de pescadores localizada em uma praia turística. Docentes com 
uma orientação pedagógica tradicional partiriam inicialmente da 
explicação teórica de suas disciplinas para aplicar os conteúdos em 
sala de aula. Se eles optarem por ter origem na explicação teórica da 
Biologia para compreender o funcionamento da vida celular ou na 
explicação teórica da gramática inglesa para trabalhar a aquisição de 
uma língua estrangeira, fará sentido e terá eficácia no mundo da sala 
de aula?
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Exemplificar os conteúdos aproxima os educandos do universo 
das ciências e gera a passagem do senso comum, ou o saber 
socialmente apreendido, para o conhecimento epistemológico mais 
aprofundado. De acordo com a Pedagogia Crítica, se assumimos 
que foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar, seremos 
capazes de exercer a prática docente com rigor analítico, mas, 
acima de tudo, com humildade reconhecendo que todos os sujeitos 
portam consigo conhecimentos que merecem ser respeitados e 
desenvolvidos. 

Nessa perspectiva, pensar certo e ensinar a pensar certo significa 
que estamos disponíveis para assumir o risco pelo novo e preparados 
para assumir que o conhecimento não pode ser estéril, esgotando-
se como um fim em si mesmo. Por isso, devemos prosseguir nos 
estudos, na pesquisa e na autocrítica construtiva, a fim de desenvolver 
e aprofundar continuamente a nossa humanidade e prática docente. 

A abstração do pensamento sem uma correspondência direta 
com a realidade pode não fazer sentido para a realidade dos 
educandos, pois sem encontrar uma conexão entre a escola e suas 
vidas eles poderiam se sentir desestimulados e alheios aos saberes, 
ou ainda o mundo da sala de aula, desconectados da sua realidade,  
geraria um misto de sentimentos, como a insegurança ou uma dita 
incapacidade para aprender.

Mas, e se os alunos realizassem o movimento inverso e partissem 
de exemplos concretos de seu mundo para entrelaçar os saberes e os 
sujeitos com os conteúdos a serem ministrados?

Exemplificando

O educador de Biologia poderia interrogar os alunos sobre o mundo do 
trabalho de suas famílias e partir da dinâmica da pesca e das explicações 
ligadas à natureza para o sucesso ou fracasso da pescaria entrelaçar a 
realidade dos alunos com os saberes da disciplina. 

O professor de Inglês poderia interrogar os alunos se eles notaram a 
existência de diferentes idiomas pelos diferentes espaços da cidade, 
durante os períodos de temporada, e, a partir disso, convidá-los a pensar 
e exercitar a língua estrangeira. Pois, de alguma forma, os alunos já 
estariam em contato com o universo dessa língua antes mesmo de ela 
adentrar na sala de aula.
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O pensar certo deve extrapolar as palavras, materializar-se 
nos exemplos e na transformação dos sujeitos com o intuito de 
praticarmos a rebeldia de um saber que assume as consequências de 
seus atos de forma responsável, que respeita o ser humano e defende 
sua dignidade, que não se curva frente às ideologias paralisantes 
rejeitando e superando as diversas formas de violência, exclusão 
e discriminação que marcam a nossa sociedade. O pensar certo, 
proposto por Freire, conduz a práxis, isto é, a ação consciente capaz 
de transformar a realidade em que vivemos. Nesse sentido, o ato de 
ensinar amarra o pensamento e a ação, o ato e a postura docente 
materializam as palavras e criam as condições necessárias para que 
os sujeitos históricos participem das lutas sociais. 

A vida dos educandos e seus saberes não podem permanecer 
dissociados dos conteúdos que o educador ensina. Nesse contexto, 
o conhecimento se legitima na prática e, para que essa relação nasça 
e seja cultivada, é necessário ao exercício docente se repensar e 
se refazer constantemente por meio da sensibilidade, da coerência 
e do rigor analítico, ou seja, o domínio sensível e o da razão são 
participantes da prática do educador. Daí a importância de uma 
formação de professores imbuída pela ética universal do ser humano 
defendida por Freire, uma ética ativa materializada em uma educação 
que emancipa os sujeitos tanto no plano individual quanto no 
coletivo, gerando as condições para as escolhas conscientes e para a 
transformação da realidade. 

Utopia, diriam alguns. 

Utopia necessária para Freire. Pois esta se faz urgente no processo 
do ensinar-aprender, a força do estar e pensar consciente dos homens 
e das mulheres é capaz de transformar o mundo ao redor e superar a 
ideologia paralisante vigente.

Pesquise mais

Para refletir a produção de saberes abordada na aula de hoje, vale a pena 
assistir ao filme Quem quer ser um milionário?, de direção de Danny 
Boyle, 2009.

A personagem principal do filme, Jamal K. Malik, é um jovem pobre que 
trabalha servindo chá em uma empresa de telemarketing na Índia. Para 
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muitos, seu emprego pode parecer insignificante, mas sua infância foi 
muito difícil, tendo ele de fugir da miséria, violência e exploração para 
conseguir chegar ao emprego atual. 

Um dia ele se inscreve em um programa de auditório muito famoso 
chamado “Quer Ser um Milionário?".

Inicialmente, Jamal foi muito desacreditado, mas ele encontra, 
nos fatos da sua vida, as respostas para as perguntas realizadas na 
competição. O rapaz conhecia muito do mundo. Ele era um garoto 
que extraía o conhecimento a partir das suas experiências, que tinha 
um conhecimento proveniente da vida.

Nesta seção abordamos os princípios e as posições da 
Pedagogia Crítica e vimos a reflexão e a defesa de uma educação 
mobilizadora capaz de interferir e transformar a realidade social. 
Também constatamos que o Brasil tem um dos maiores expoentes 
da Pedagogia Crítica, Paulo Freire, cujo pensamento defende o papel 
político da educação na denúncia das relações de poder e violência, 
que geram as desigualdades socioeconômicas, as discriminações 
de gênero, de cor, de classe, a que estão submetidos os sujeitos 
históricos no interior das sociedades. 

Essa corrente progressista da Educação ressalta que o 
conhecimento sobre a realidade social não deve esgotar em si 
mesmo, mas deve entrelaçar-se e materializar-se com a realidade 
social dos educandos, sendo dirigido para a práxis e para a 
superação das diversas formas de violência por meio da produção 
de conhecimentos realizados de forma dialógica entre educadores e 
estudantes. A formação ética, crítica, democrática e combativa deve 
estar nas bases dos espaços educacionais formais e não formais.

A partir da nossa aula e dessas considerações, podemos mobilizar 
os nossos saberes para pensar a trajetória da Coralina, apresentada 
no início desta unidade. A vida da senhora, esposa do senhor Antônio 
Jesus, entrelaça-se com os momentos históricos abordados até aqui, 
pois ela é um sujeito histórico impactado pelo abandono do Estado 
no que se refere à educação das pessoas do campo no início do 

Sem medo de errar
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século XX. Sua existência também foi atingida pelas estruturas da 
sociedade patriarcal e do machismo, pois sua condição de mulher, 
pobre e camponesa, predestinaram-na à exclusão dos bancos da 
escola. Como sempre tinha escutado do seu pai e das pessoas do seu 
tempo, as mulheres tinham como destino certo tornarem-se mães e 
donas de casa.

A senhora Coralina migrou para cidade com sua família no final 
dos anos 1930, com 20 anos. No município, ela trabalhou como 
empregada doméstica e contribuiu financeira e decisivamente para 
a renda familiar. Sua dupla jornada de trabalho: como empregada 
doméstica e como dona de casa a afastaram dos bancos escolares 
durante décadas. Por volta dos anos 1980, quando já estava com 
idade de 70 anos, decidiu ingressar aos ambientes escolares ao 
ver um anúncio de alfabetização de jovens e adultos no centro 
comunitário do seu bairro. Ela refletiu muito porque tinha o sonho 
de poder estudar e ler as palavras, mas, no fundo, tinha um pouco 
de receio e sentia certa insegurança ao pensar em ser alfabetizada 
com aquela idade. “Será que vou conseguir?” — pensava.

O projeto de Educação de Jovens e Adultos, ofertado no centro 
comunitário, era interdisciplinar e de orientação da Pedagogia Crítica. 
Logo na primeira semana de aula, Coralina se deparou, na sala de 
aula, com colegas da mais variadas idades e trajetórias de vida e ela 
percebeu que, apesar da diversidade do ambiente, havia traços em 
comum entre eles no que tange à exclusão do mundo escolar. 

Durante uma roda de diálogos sobre memória, história e trajetória 
de vida, Coralina relatou sua história e colocou a observação acerca 
da identificação de classe social entre os colegas da sala, pois eles 
eram como ela, trabalhadores pobres marcados pela exclusão do 
analfabetismo e do descaso do Estado. 

A observação e análise de Coralina foram suficientes para a 
professora mobilizar o olhar dela e adentrar nos saberes sociológicos. 
A senhora produzia um saber marcadamente sociológico e mobilizava 
seus colegas de sala a refletirem conjuntamente com ela.

Essa experiência foi muito significativa para todos, principalmente 
para Coralina, que percebeu sua história de vida como um local de 
produção de saber que poderia ser aprofundado, de maneira analítica 
e rigorosa, no mundo escolar. 
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Enquanto Coralina se alfabetizava, ela e seus colegas se 
descobriam sujeitos históricos dotados de saberes e os educadores e 
alunos construíam, dialogicamente, o conhecimento no universo da 
sala de aula e fora dela também. 

Coralina superou o receio inicial e, finalmente, pôde realizar o 
sonho de estudar e ler. E no universo que ela havia se inserido, ela 
lia o mundo por meio das palavras e por meio da reflexão sobre a 
sociedade. Ela lia isso e a si mesma. Ela lia o mundo quando estava 
no silêncio do caminhar para a aula, lia o mundo coletivamente com 
os colegas da sala. Ela aprendia e ensinava com os professores e com 
todos ao seu redor. Ela nunca mais parou, uma vez tendo alargado 
sua percepção de mundo, ela jamais desejava reduzir o tamanho do 
olhar e sua vontade de saber.

1. “Por que não aproveitar a experiência que tem os alunos de 
viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para 
discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos 
e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os 
riscos que oferecem à saúde da gente. Por que não há lixões 
no coração dos bairros ricos e mesmo puramente remediados 
dos centros urbanos?” (FREIRE, 1996, p. 30).

O texto anterior menciona aspectos relevantes para a prática 
docente. Analisando o excerto, é possível concluir que a 
prática docente deve:

a) Exercitar, primeiramente, o saber teórico para o 
desenvolvimento dos educandos.  

b) Impor-se sobre os educandos no espaço da sala de aula.

c) Associar os conteúdos da disciplina com a realidade social 
dos educandos.

d) Neutralizar os saberes apreendidos socialmente pelos 
educandos.

e) Homogeneizar os saberes dos educandos a fim de 
minimizar as diferenças.

Faça valer a pena
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2. “Essas educações não têm como sujeitos apenas os mais 
empobrecidos e marginalizados. Paulo Freire enxergou isso 
com clareza no seu livro Pedagogia do oprimido (Freire, 1970). 
[...] Ele não escreveu a sua pedagogia do oprimido apenas 
pensando nos oprimidos, mas pensando também nos não-
oprimidos que sofrem com os que “sofrem”, mas sobretudo 
'com eles lutam'. Penso que os educadores sociais são também 
aqueles que, mesmo não sendo, necessariamente, oprimidos, 
lutam ao lado deles.” (GADOTTI, 2012, p. 3)

A descrição anterior fala sobre os papéis dos educadores sociais 
dentro de uma perspectiva utópica da educação. Podemos 
apontar que ela defende:

a) Uma perspectiva libertária e emancipadora dos educadores 
e educandos. 

b) A libertação dos grupos oprimidos ao longo da história 
política no Brasil.

c) A reprodução mecânica do conhecimento transmitido para 
os educandos.

d) Uma educação edificadora para os oprimidos, preparando-
os para o trabalho. 

e) A inversão da sala de aula depositando na figura dos 
educandos a chave da produção de saberes. 

3. “A emancipação defendida por Freire contempla também 
o chamado multiculturalismo, onde o direito de ser diferente 
numa sociedade dita democrática, também deve propiciar 
o diálogo crítico entre as inúmeras culturas, com vistas à 
ampliação e a consolidação dos processos emancipatórios.” 
(VICENTINI; VERÁSTEGUI, 2015, p. 42)

Acerca do direito à diferença no pensamento emancipatório 
de Paulo Freire, é correto afirmar:

a) A negação das diferenças culturais. 

b) A afirmação dos padrões sociais.

c) A defesa da homogeneidade cultural e social.
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d) A defesa da diversidade cultural.

e) O apagamento das diferenças em nome da democracia. 
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Seção 2.3

Expectativas sócio-históricas no ensino-
aprendizagem da Sociologia

Nesta unidade, estamos acompanhando a trajetória familiar de 
Antônio Jesus. Vimos que ele e sua família migraram do campo para 
a cidade na primeira metade do século XX. A partir da história de 
Antônio Jesus, constatamos que, na sociedade urbana, o letramento 
era importante para as famílias de trabalhadores, tendo em vista todas 
as dificuldades impostas pelas desigualdades sociais nas cidades, 
como o desemprego, a pobreza, a exploração no mundo do trabalho, 
o analfabetismo, os privilégios de classe etc. 

Como vimos, o senhor Antônio e a dona Coralina conseguiram, 
com muito esforço, que seu filho estudasse, pois na cidade eles 
eram trabalhadores braçais não alfabetizados, que enfrentavam um 
cotidiano de dificuldades financeiras e sociais. Ainda assim, Roberto 
conseguiu cumprir o projeto familiar, estudou em uma escola 
industrial e se formou técnico em Mecânica. Ele se tornou uma 
pessoa realizada com sua vida. Quando criança, sonhava tornar-se 
médico da mesma forma como era o patrão da sua mãe. Porém, não 
pôde realizar esse sonho de menino devido a sua realidade social na 
época da juventude, pois a escolarização destinada às famílias de 
trabalhadores era a elementar e/ou a profissionalizante. Havia uma 
divisão de classes no mundo da escola que ditava a trajetória das 
pessoas de acordo com sua condição social.

De qualquer maneira, Roberto tinha muito orgulho das suas origens, 
da sua história familiar e da sua caminhada profissional. Roberto já era 
avô, sua neta se chamava Sara e no ano de 2008 ela acabara de entrar 
no ensino médio em uma escola pública do seu bairro. No interior 
de sua família, Sara aprendeu a valorizar os estudos e a respeitar os 
conhecimentos apreendidos na vida e isso devia-se, principalmente, 
às vivências de sua entrada no ensino médio, que colocou uma série 

Diálogo aberto 
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de desafios para sua aprendizagem, já que havia novas matérias, 
como a Sociologia e a Filosofia. Ela e seus colegas gostavam das aulas 
de Sociologia, mas eles tinham certa dificuldade para acompanhá-las. 
Sara conversou com sua bisavó e relatou as dificuldades na escola, 
esta a aconselhou, a partir de sua própria experiência escolar, a buscar 
o diálogo com a professora. Afinal, Coralina havia vivenciado que a 
apropriação do conhecimento ocorria com base na participação 
ativa dos sujeitos no processo de construção do conhecimento e 
isso não necessitava ser um processo isolado, mas sim construído 
em interação com o professor e com os colegas de sala. A partir da 
conversa com sua avó, Sara decidiu, junto com os seus colegas de 
sala, a “abrir o jogo” com a professora e relataram a ela que eles não 
estavam entendendo muito bem a “tal da matéria”, achando-a muito 
abstrata. Mas como a educadora Diana poderia repensar seu trabalho 
e o papel da sua disciplina para atender às necessidades dos seus 
estudantes e se aproximar, de fato, da realidade deles?

Não pode faltar

A profissão docente é marcada por desafios constantes vividos 
pelo professor ao longo de sua carreira. Dessa forma, deparar-se 
com situações de dificuldades no mundo da sala de aula não indica 
incapacidade, mas sim as constantes transformações e os constantes 
conflitos aos quais o trabalho do professor está submetido, afinal, a 
sala de aula também é um microcosmo da sociedade. 

A heterogeneidade do público discente, as diferenças geracionais 
ao longo da carreira docente, a necessidade de pesquisas por 
parte do profissional, a aquisição de novas aprendizagens acerca 
dos conteúdos curriculares, a necessidade de repensar e aprender 
sobre novos métodos pedagógicos para os diferentes públicos-
alvo são alguns exemplos das transformações constantes vividas 
pelos professores. 

Da mesma forma, podemos compreender o outro lado da sala 
de aula, pois, na realidade escolar, os educando igualmente não 
estão blindados dos desafios, das mudanças e das transformações 
presentes no processo de aprendizagem e no mundo da sala de aula. 

Como foi apontado na nossa situação-problema, a jovem Sara 
chegou ao ensino médio com uma série de novas experiências e de 
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novos desafios para lidar, os anos finais da educação básica devem 
impor novas perguntas e reflexões acerca do futuro dos jovens após 
a vida escolar, como seus projetos de vida, sua profissionalização, sua 
inserção no mundo do trabalho, seu vestibular, sua continuidade dos 
estudos, sua vida familiar etc. 

Além disso, como vimos no caso de Sara, o ensino médio também 
impõe para os alunos o desafio do contato e da aprendizagem de 
novas disciplinas, como a Filosofia e a Sociologia. A presença destas, 
bem como sua compreensão, demanda o desenvolvimento de 
um olhar diferente sobre o mundo e de uma atitude mais ativa no 
processo de construção do conhecimento. Nesse sentido, estamos 
diante de questões próprias do processo educativo que envolvem a 
unicidade que há entre o conteúdo e o método de ensino que, por 
sua vez, também expressa a necessidade de repensar o que e como 
se ensina para que tal processo cumpra sua finalidade com êxito.  

Como vimos na Unidade 1, a questão histórica da instabilidade 
da disciplina de Sociologia no ensino básico brasileiro dificulta, 
sobremaneira, a formação de uma comunidade de professores de 
Sociologia no ensino médio e, consequentemente, cria lacunas 
quanto ao consenso acerca dos conteúdos, das metodologias e dos 
recursos a serem empregados para o desenvolvimento da disciplina 
em sala de aula. Isso afeta a definição do currículo enquanto a 
“espinha dorsal” da disciplina, a eleição dos conteúdos e temas a 
serem priorizados e o próprio papel da disciplina em relação ao seu 
ponto de partida e o de chegada durante seu desenvolvimento no 
ensino médio.

De acordo com Saviani (2010, p.12), o:

Conteúdo do processo pedagógico refere-se ao 
conjunto de conteúdos e técnicas cuja assimilação/
apropriação a escola deve propiciar aos educandos; e o 
método refere-se à necessária trajetória a ser percorrida 
para que isso aconteça.

A autora também aponta que relacionar a educação escolar com 
a difusão do saber é uma ideia clássica entre o senso comum e os 
profissionais da educação, no entanto, o consenso finda quando as 
questões centrais sobre o que a escola deve difundir entram em debate. 
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Acerca do desenvolvimento da Sociologia na educação básica, 
essas questões são necessárias, uma vez que a disciplina não 
tem a presença consolidada no currículo escolar. Nesse sentido, 
é importante ter clareza quanto à especificidade da disciplina e 
ao seu papel no ensino médio, a fim de que o professor consiga 
desempenhar seu trabalho com êxito. 

Moraes (2011) aponta que a intermitência da Sociologia no 
currículo do médio gera ansiedade no docente no tocante à 
definição do currículo, pois o fato de ela não ter um corpus definido 
e consagrado pode revelar vantagens e desvantagens para o trabalho 
docente. Poderíamos indicar a vantagem da liberdade docente 
não permitida em outras disciplinas e a desvantagem no tocante à 
arbitrariedade e à angústia na escolha e definição do currículo, do 
conteúdo, da metodologia e à estrutura interna da disciplina, a fim de 
que o educador possa realizar um trabalho contínuo e progressivo 
ao longo do ensino médio.

Moraes (2011) chama a atenção para o fato de que em torno do 
ensino de Sociologia há uma afirmação desgastada que merece maior 
rigor na definição do papel da disciplina como o slogan ou clichê de 
que ela tem o papel de “formar o cidadão crítico”. De acordo com as 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) – Sociologia 
(BRASIL, 2006), esse slogan deve ser superado a partir da concretude 
que a Sociologia pode contribuir para a formação do jovem brasileiro, 
aproximando-o da sua linguagem, apresentando-o aos debates 
clássicos e contemporâneos da Sociologia em torno da sociedade 
e aprofundando o entendimento sistemático sobre os fenômenos 
sociais que cercam o nosso cotidiano.

Na esteira de Saviani (2010), esse exercício demanda o 
estabelecimento dos princípios relativos à concepção de organização 
dos conteúdos e à correspondência entre os conhecimentos a serem 

Reflita

De acordo com Saviani (2010), as questões como “o que ensinar”, “como 
ensinar”, “por que e para quem ensinar” participam da trajetória docente 
e devem manifestar-se constantemente, a fim de recorrer às revisões 
teóricas e metodológicas, às novas aprendizagens e ao movimento 
próprio que há no refazer do ofício docente. 
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transmitidos e a realidade do aluno, compreendendo-o do ponto de 
vista sociocultural, lógico e psicológico. Isso exige dos professores 
uma reflexão sobre a relação que há entre o domínio e o processo 
de aquisição de conhecimentos, ou seja, pensar a relação a ser 
estabelecida entre o ensino dos conteúdos, o estudo destes por parte 
do docente e dos estudantes e o processo de aprendizagem.

Assimile

De acordo com Saviani (2010), por conteúdo entende-se o conjunto 
de conhecimentos e técnicas cuja assimilação e apropriação a escola 
deve proporcionar aos educandos. Já o método refere-se à necessária 
trajetória a ser percorrida para que o processo de ensino-aprendizagem 
seja garantido.

Além disso, para que o processo de ensino-aprendizagem seja 
realizado, há a necessidade de superação da dicotomia conteúdo 
versus método. De acordo com Saviani (2010), esses domínios não 
estão divorciados, ao contrário, estão em íntima relação, já que, 
para garantir que o processo de ensino-aprendizagem se efetive, é 
necessário que o conteúdo seja valorizado e bem trabalhado. Afinal, 
não há um movimento sem o outro se o papel da escola for fazer que 
o aluno realmente aprenda. 

Especificamente no caso da Sociologia no ensino médio, o 
currículo e o conteúdo a serem trabalhados necessitam aproximar-
se da realidade do sujeito. Uma forma de a Sociologia atingir esse 
intuito, assim como a Filosofia, é por meio da desnaturalização das 
explicações imediatas dadas aos fenômenos sociais. Observar e 
analisar a realidade e duvidar criticamente dos seus fenômenos é um 
exercício do olhar sociológico que não nasce de modo espontâneo e 
imediato nos sujeitos, mas sim necessita de aprendizagem e reflexão. 
Nesse sentido, o papel de mediador do educador na passagem do 
pensamento do senso comum para o pensamento mais profundo e 
analítico assume grande importância. 

Exemplificando

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) – Sociologia 
(BRASIL, 2006) apontam a naturalização da economia como um caso 
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a ser pensado no ensino desta disciplina. A tradição liberal legou uma 
ideia de que existiria um “mercado” para além dos homens que todos 
deveriam se submeter sob a pena de serem malsucedidos. 

Um exemplo é a regra da demanda e da oferta como uma lei natural na 
qual há uma mão invisível do mercado (Adam Smith) que controla os 
preços, a qualidade e a quantidade de bens.  

As leis que há no mercado econômico não são naturais, mas sim 
instituídas. A respeito da regra da demanda e da oferta, em Marx vemos 
que há a necessidade de se criar a necessidade do consumo fomentando 
a demanda e a oferta dos bens. 

Nós, sujeitos históricos em um sistema capitalista, tendemos a 
ver a necessidade dos bens como algo “natural”, fomentando, 
assim, o consumo, a produção, a economia, a criação de novas 
necessidades etc. 

Essa regra concebida como lei natural não permite a reflexão crítica de 
si mesma, pois se suas regras não forem obedecidas e efetivadas, será 
dado uma ruptura no sistema econômico e social e não na natureza 
da economia. 

Outro exemplo a ser pensado é o discurso meritocrático, outra ideologia 
derivada do discurso neoliberal, que responsabiliza e hiperindividualiza 
o sujeito e sua trajetória de vida, ignorando o fato de que as pessoas 
estão inseridas em uma sociedade e, dessa forma, suas escolhas e os 
resultados de suas ações não dependem exclusivamente delas, mas 
guardam relação com diferentes grupos e estruturas do todo social.

A Sociologia, como ciência, tem o duplo papel de desnaturalizar 
e estranhar os fenômenos sociais. No universo da escola, para 
ocorrer esse movimento, é necessário mobilizar a curiosidade dos 
educandos como motor para tais estranhamentos, a fim de levá-los 
ao exercício de reflexão de forma mais aprofundada, promovendo a 
desnaturalização dos fenômenos sociais. Partindo de uma reflexão 
freireana e do pensamento pedagógico crítico, a curiosidade está 
na base do processo de ensino-aprendizagem. Para chegarmos ao 
pensamento mais elaborado, é necessário mobilizar, primeiramente, 
a curiosidade do senso comum e depois realizar a passagem para a 
epistemológica, isto é, um regime de pensamento dotado de maior 
rigor e análise nas suas avaliações. 
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Dessa forma, os saberes que os sujeitos portam não devem 
ser desprezados sob a falsa pretensão da inquestionabilidade das 
ciências. Os saberes e os olhares que os sujeitos carregam consigo 
podem ser mobilizados para o salto das explicações prontas e 
naturais do senso comum para as análises sistemáticas e qualitativas 
do pensamento sociológico.  

De acordo com as OCEM — Sociologia (BRASIL, 2006), operar esse 
processo em sala de aula necessita da mediação pedagógica entre 
o conhecimento e o aluno, implicando em mediações dos temas, 
dos objetos e da linguagem científica da Sociologia para o universo 
dos estudantes, ou seja, como transformar os saberes científicos em 
saberes escolares?

Por meio de recortes dos conteúdos e de sua adequação 
à disciplina escolar e à realidade dos alunos, elegendo temas do 
cotidiano deles, sem perder de vista a abordagem histórica e 
contextual da disciplina e da ciência da Sociologia. Ao refletir sobre 
esse processo, o educador é capaz de realizar uma espécie de 
tradução do saber científico para o escolar. Assim, encontramos 
um caminho que consegue realizar a junção entre a teoria (o 
conhecimento científico acumulado pela humanidade) e sua 
tradução para a prática por meio da mediação entre a teoria e a vida 
cotidiana dos jovens. 

Atinente a algumas teorias pedagógicas progressistas, a adoção 
de recortes para o exercício da disciplina e a presença do educador 
são de suma importância na construção do conhecimento, porque 
ele desempenhará a mediação do saber científico para o escolar. 
Tal intermédio fortalece a relação entre o professor e os alunos, 
porque estamos falando de construção do conhecimento e não do 
empobrecimento de reprodução de conteúdo. 

O não empobrecimento da Sociologia no ensino médio reside 
no plano discursivo de que ela contribui para o desenvolvimento 
do exercício da cidadania e faz com que seus saberes encontrem 
uma realidade prática a fim de serem efetivados. O jovem do ensino 
médio tem uma curiosidade que pode ser mobilizada por meio de 
seu disciplinamento, isso demandará procedimentos didáticos que 
trabalhem as razões históricas, os argumentos analíticos sobre os 
fenômenos sociais, com o intuito de humanizar as relações sociais e 
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combater o preconceito, o racismo, a intolerância etc., por meio da 
argumentação racionalizante, promovendo maior adesão aos valores 
do respeito, por exemplo, em face às explicações prontas e naturais 
do senso comum que justificam essas violências. 

De acordo com as OCEM — Sociologia (BRASIL, 2006), a sociedade 
brasileira é marcada por diversas formas de desigualdades sociais, 
efetivadas pela exclusão social de pessoas e grupos, bem como a 
promoção da inclusão perversa e desigual de indivíduos e povos na 
estrutura da sociedade. Dessa forma, o acesso ao conhecimento 
científico sobre esses processos constitui-se algo de suma 
importância política. Quando esse tipo de conhecimento é alcançado 
com base numa relação dialógica, no diálogo entre o professor e 
o aluno, o conhecimento é capaz de promover a conscientização 
e emancipação dos sujeitos, fazendo com que eles tenham voz e 
sejam protagonistas nas suas experiências cotidianas.

Esse tipo de processo ativo de ensino-aprendizagem pode 
extrapolar os limites do seu próprio currículo, estabelecendo 
diálogos com outras disciplinas. A interdisciplinaridade, que pode ser 
trabalhada em Sociologia, não deve ser confundida com a dissolução 
de seu conteúdo em outras matérias, um fator de empobrecimento e 
ocultamento do seu caráter e conteúdo. 

Dito isso, a Sociologia também pode expandir suas reflexões por 
meio da interdisciplinaridade, concedendo diálogos com as outras 
áreas do saber no ensino médio. Esse processo em nada limita o 
entendimento da Sociologia, ao contrário, o expande, uma vez que 
a reflexão acerca dos fenômenos sociais é um dos seus objetivos 
fundamentais e conectar-se a outras disciplinas é uma forma de 
compreender a estruturação da sociedade em outros registros ou 
linguagens, por exemplo, a Literatura. 

Em uma obra literária, a narrativa pode trazer dados históricos, 
descrições políticas, geográficas, dos costumes, ou seja, toda uma 
contextualização social que pode ser mobilizada pela Sociologia. 
O mundo das artes e a produção humana acerca dele podem ser 
trabalhados numa perspectiva sociológica, pois os fenômenos 
contidos nas artes têm relação com os fenômenos sociais.
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Exemplificando

O romance O Cortiço, de Aluísio Azevedo, é classificado como o 
maior expoente da tendência naturalista no movimento literário do 
realismo brasileiro. Do ponto de vista sociológico, a obra contribui para 
refletirmos sobre o contexto histórico da reforma urbana do Rio de 
Janeiro, tendo como base a arquitetura parisiense. Isso pode ser melhor 
compreendido com base no desejo de modernização e civilização 
brasileira à luz das teorias biologizantes, presentes no eugenismo, no 
darwinismo social, e como isso repercutiu no desejo de limpeza social 
da cidade, ignorando suas mazelas sociais. Esse processo operou por 
meio da expulsão dos pobres do centro urbano do Rio de Janeiro, 
destruindo os cortiços simbolizados antes como decadência moral 
e não como desigualdade social. Nesse contexto, encontramos as 
filiações históricas do surgimento das favelas e as reafirmações da 
violência e exclusões sociais das populações pobres, sobretudo, da 
população negra.

Vale a pena ler este romance e refletir sobre seu contexto histórico a 
partir de um ponto de vista sociológico.

Nesse sentido, o diálogo da Sociologia com as outras disciplinas 
pode ser promovido por meio da interdisciplinaridade, tendo em 
vista o enriquecimento de seu conteúdo, bem como a promoção 
do enriquecimento do currículo escolar. Além disso, estabelecer um 
pensamento global contribui para a reflexão intelectual dos alunos e para 
a expansão da ideia de produção científica e histórica da humanidade. 

Esses intercâmbios também tendem a contribuir para o exercício 
da pesquisa sociológica, uma vez que os saberes das diferentes áreas 
podem ser explorados a partir de diversas facetas, evidenciando 
que o próprio saber científico pode constituir um objeto de estudo, 
evidentemente, desde que guardados os devidos limites quanto aos 
instrumentos, às técnicas e aos resultados. 

De qualquer forma, vale observar que o incentivo e o exercício 
embrionário da pesquisa sociológica podem colaborar para a 
desmistificação do saber científico enquanto um dado inquestionável 
e, ao mesmo passo, enfatizar o prazer da dúvida e da produção do 
saber no qual o processo da construção do conhecimento tem mais 
importância do que o resultado do produto em si. 
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Ademais, de acordo com as OCEM — Sociologia (BRASIL, 
2016), devemos estar atentos para o fato de não romantizarmos a 
relação da Sociologia com as outras disciplinas, com o currículo 
ou a comunidade escolar, como um processo isento de conflito e 
tensões, pois a condição de “objeto de estudo” do mundo da escola 
sob o ponto de vista sociológico pode não ser confortável para a 
comunidade escolar, uma vez que a pesquisa sociológica tem um 
caráter crítico e questionador, às vezes, confundido como invasivo 
ou irônico.  

De qualquer forma, de acordo com Saviani (2010), vale refletir que a 
interdisciplinaridade contribui para a superação da visão fragmentada 
do conhecimento e do currículo como um agrupamento ou uma 
somatória de setores do saber, bem como da tendência a hierarquizar 
as disciplinas segundo supostos níveis de importância.  

Em suma, retomando o início do nosso diálogo, os diferentes 
enfoques trabalhados nesta aula pretenderam lançar mão de algumas 
reflexões em torno das constantes transformações e dos constantes 
conflitos que envolvem o trabalho docente. Disso, depreende-se 
a importância do educador em se compreender como um sujeito 
que também aprende no processo de construção do conhecimento 
em conjunto com os educandos, pois repensar e refazer as atitudes 
docentes necessita de reflexão, autocrítica, estudos, pesquisas e 
adoção de novas trajetórias no processo de ensino-aprendizagem, pois 
se a escola é uma instituição social e um microcosmo da sociedade, 
ela portará ao professor heterogeneidade de público, mudanças 
geracionais, bem como a contextualização das necessidades dos 
estudantes ao longo das gerações.

O educador, ao repensar e refazer sua atuação profissional, 
em nada deslegitima seu trabalho, ao contrário, colabora para o 
desenvolvimento e o refinamento de sua prática, além de imprimir 
movimento a seus estudos e suas pesquisas que, na maioria das 
vezes, podem ser solitários e desmotivadores. 

Repensar e rever a trajetória de ensino-aprendizagem, conectar 
a disciplina à realidade dos alunos, envolver globalmente o 
mundo da escola na construção do conhecimento contribuem 
para estabelecer laços e conexões entre o saber, os estudantes, 
os professores e o mundo da instituição, cobrindo de sentido o 
cotidiano escolar. 



U2 - Da educação tradicional burguesa para os modelos críticos106

Pesquise mais

Vale a pena ler o livro Os bestializados, do historiador brasileiro José 
Murilo de Carvalho, lançado pela editora Companhia das Letras. Esta obra 
narra a participação e a manipulação política das camadas populares no 
Rio de Janeiro durante o contexto da Proclamação da República. 

Nele podemos ver as manobras da elite política positivista e a utilização 
da população pobre, habitantes dos cortiços, na Revolta da Vacina. Tal 
manobra consistiu numa revolta verticalizada que visava desestabilizar o 
governo de Rodrigues Alves. 

Nesta obra podemos acompanhar o contexto histórico do fim da 
escravidão negra, a proclamação da República, o êxodo rural, o 
inchaço urbano, o desejo de “civilização” da elite política e econômica 
brasileira etc. Tal desejo de modernidade e civilização, iluminado pelas 
teorias eugênicas, refletiu na reforma urbana do Rio de Janeiro e no 
seu embelezamento, segundo os moldes parisienses, bem como na 
“limpeza social” por meio da demolição dos cortiços, expulsando a 
população pobre do centro da cidade, o que implicou na formação das 
primeiras favelas. 

O cenário político, econômico e social, narrado em Os Bestializados, 
permite estabelecer mediações com a obra literária O Cortiço, citada 
anteriormente. A partir dessas duas leituras é possível criar um rico 
diálogo sobre a sociedade urbana brasileira do final do século XIX, tendo 
como base a comunicação entre a Sociologia, a História, a Literatura, a 
Biologia e as Artes.

O pensamento crítico na educação brasileira chama a atenção 
para o fato de que no processo de ensino-aprendizagem a produção 
do conhecimento deve ser concebida de maneira democrática, 
possibilitando o mesmo acesso de conteúdos às diferentes classes 
sociais (tal como enfatiza a proposta da pedagogia histórico-crítica), 
mas dentro também de um processo dialógico no qual educadores e 
educandos ensinam e aprendem juntos (como na proposta freireana 
de ensino-aprendizagem).

Nesta unidade vimos que o cotidiano da escola impõe uma 
série de desafios para o trabalho docente e isso exige constantes 

Sem medo de errar
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revisões sobre o trabalho pedagógico, a fim de promover um 
processo de ensino-aprendizagem satisfatório que amplie o 
conhecimento dos alunos.

A Sociologia estabelece esses desafios no mundo da instituição, 
pois a linguagem sociológica precisa ser bem trabalhada e traduzida 
para a realidade dos estudantes, estabelecendo mediações entre o 
saber científico e o escolar. 

Diante desses desafios, o docente necessita pensar o 
aprimoramento das aulas por meio da revisão do seu trabalho e 
reconhecer que o processo de ensino-aprendizagem não necessita 
ser concebido de maneira tradicional, pautado na transferência e 
reprodução de conteúdos escolares. 

O conteúdo das disciplinas, derivado das ciências, e os saberes 
do cotidiano que os educandos portam podem ser valorizados 
sem o esvaziamento de um ou de outro, operando a passagem da 
curiosidade do senso comum para a da curiosidade epistemológica 
sistematizada. Afinal, de acordo com a reflexão freireana, a curiosidade 
está na raiz da produção do conhecimento da humanidade.  

Com base em nossas discussões, podemos voltar à situação 
geradora de aprendizagem dessa seção.

Nela vimos que a entrada da Sara no ensino médio impôs a ela uma 
série de desafios para sua aprendizagem, pois agora ela lançava mão 
de novos exercícios de reflexão para a compreensão e apropriação 
dos conhecimentos advindos das novas matérias, como a Sociologia 
e a Filosofia. Ela e seus colegas gostavam das aulas de Sociologia, 
mas eles tinham certa dificuldade para acompanhar as discussões, 
porque consideravam a disciplina muito teórica. Nesse contexto, eles 
decidiram “abrir o jogo” com a professora, relatando a ela que não 
estavam entendendo muito bem a “tal da matéria”, uma vez que a 
achavam “muito abstrata”.

Isso significou que os novos desafios impostos aos estudantes 
também representaram novos desafios impostos à professora, pois 
no processo de ensino-aprendizagem o docente e o educando são 
sujeitos ativos na construção do conhecimento. A educadora Diana 
acolheu a queixa dos jovens de forma pedagógica e consciente e 



U2 - Da educação tradicional burguesa para os modelos críticos108

isso a fez repensar em seu trabalho e no papel de sua disciplina, 
tendo como ponto de partida as necessidades e a realidade dos 
seus estudantes.

As dificuldades destes estavam apontando que os conteúdos 
da Sociologia no ensino médio exigiam tratamentos e abordagens 
diferentes das empreendidas na universidade. Afinal, em uma 
graduação, os limites da teoria sociológica eram bem diferentes 
dos da disciplina de Sociologia no ensino médio. Assim, para que 
os conhecimentos sociológicos se efetivassem no universo da 
educação básica, era preciso repensar e estabelecer os objetivos da 
disciplina, seu ponto de partida e os meios para que a aprendizagem 
dos alunos se realizasse. E isso implicava repensar o que, como e 
para quem ensinar.

A partir dessas revisões, a professora Diana passou a conduzir suas 
aulas por meio de mediações entre o saber científico da Sociologia e 
sua tradução para os saberes escolares. Para isso, o ponto de partida 
era a concretude da vida cotidiana dos estudantes e o debate em 
torno da violência urbana, da pobreza e das desigualdades sociais, 
do racismo, da misoginia, do desejo de consumo, dos padrões de 
beleza etc. 

Com base nesses temas, ela adentrava nos debates clássicos e 
contemporâneos da Sociologia, estabelecendo relações entre esta 
disciplina e a realidade dos educandos por meio dos temas que lhes 
causavam curiosidade, desconforto ou aflições.

Seu empenho rendeu a criação de pontes entre ela e os jovens 
que já compreendiam melhor “a matéria” e arriscavam um olhar 
sociológico na vida cotidiana, enriquecendo, qualitativamente, a 
aprendizagem e, ao mesmo tempo, o conteúdo da disciplina.

Os alunos foram convocados para participar das aulas 
contribuindo com a visão de mundo deles. Em vez de a curiosidade 
do senso comum ser desprezada, Diana a mobilizava para promover 
a passagem do senso comum para a curiosidade científica, levando 
os educandos a refletirem sobre seus papéis e suas atuações nas 
relações sociais dentro e fora da escola. Tal mudança de atitude 
efetivava o papel da Sociologia defendido por Diana: a emancipação 
e a humanização dos sujeitos.
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Essas transformações na dinâmica das aulas repercutiram em 
maior participação dos alunos nas aulas desta disciplina e, além 
disso, de outras disciplinas, como a História, a Geografia, as Artes e 
a Literatura. O desenvolvimento de um olhar sociológico contribuiu 
para que os estudantes realizassem diferentes conexões entre os 
saberes escolares, aproximando-os da comunidade escolar. 

No entanto, essa mudança não ocorreu por acaso, pois foi fruto 
do trabalho docente em repensar o mundo da sala de aula e as formas 
de aproximação dos conteúdos à realidade do corpo discente. As 
mudanças na dinâmica das aulas promoveram modificações na 
relação da professora com os alunos. A compreensão de que o 
público-alvo é heterogêneo mostrava que a adoção de uma única 
metodologia de ensino não alcançaria todos os educandos, bem 
como não atenderia às necessidades que eles apresentavam no 
processo de ensino-aprendizagem. 

Diana passou a diversificar os métodos e as dinâmicas das 
aulas promovendo debates, ciclos de palestras, exibição de filmes, 
desenvolvimento de projetos de pesquisa e aulas expositivas. Dessa 
forma, ela pode desenvolver as diferentes aptidões de aprendizagem 
dos alunos e melhorar o processo pedagógico, as mediações entre o 
saber científico e o escolar e o domínio e a exploração dos conteúdos. 
E essas transformações cobriram de sentido a relação dos estudantes 
com o mundo da escola.

1. “[...], em qualquer nível de ensino, a mediação pedagógica, se assim se 
pode chamar, parece tão necessária quanto mais varia o público no tempo 
e no espaço, quanto mais diverso é o público em relação ao professor. 
Se se considerar a massificação da escola brasileira -  entendendo esse 
fenômeno no seu sentido positivo: acesso às vagas -, não pode ser 
ignorada a preocupação com a mediação entre o conhecimento e os 
alunos, mediação que tem um momento importante no ensino.” (BRASIL, 
2006, p. 108)
Analisando o texto anterior, podemos considerar, como parte integrante 
da mediação pedagógica:
I. A consideração da heterogeneidade do público discente.
II. A importância de revisões acerca do trabalho docente.
III. A busca por diferentes recursos pedagógicos no trabalho docente.

Faça valer a pena
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IV. A tradução dos saberes científicos para os escolares.
A partir do texto-base, assinale a alternativa que apresenta a(s) 
asserção(ões) correta(s):

a) I e II estão corretas.
b) II, III e IV estão corretas.
c) IV está correta. 
d) I e IV estão corretas.
e) Todas estão corretas.

2. “[...] o conteúdo do processo pedagógico refere-se, fundamentalmente, 
ao conjunto de conhecimentos e técnicas cuja assimilação/apropriação a 
escola deve propiciar aos educandos; e o método refere-se à necessária 
trajetória a ser percorrida para que isso seja garantido.” (SAVIANI, 2010, p. 12)
O enunciado anterior levanta um debate de ordem pedagógica que 
consiste na:

a) Afirmação que o conteúdo e o método são domínios separados no 
processo pedagógico.
b) Afirmação da unidade entre conteúdo e método no processo pedagógico.
c) Negação do conteúdo no processo pedagógico.
d) Valorização do método em detrimento do conteúdo no processo 
pedagógico.
e) Separação do conteúdo e do método no processo pedagógico.

3. A Sociologia é uma disciplina intermitente no currículo escolar brasileiro e 
tal instabilidade afeta a formação de uma comunidade de professores desta 
disciplina para debater consensos acerca dos conteúdos, das metodologias, 
dos recursos etc., ou seja, dilemas pedagógicos já superados nas áreas do 
saber, estabelecidas na educação básica. 
A instabilidade da Sociologia no currículo da educação básica reflete:

a) Dificuldades no processo pedagógico e na elaboração de currículo 
da disciplina.
b) A incapacidade de a Sociologia ter utilidade na educação básica.
c) A falha do trabalho docente em lidar com a falta de tradição da disciplina.
d) A ausência dos conteúdos a serem trabalhados na disciplina.
e) A inabilidade pedagógica da Sociologia.
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Unidade 3

Princípios orientativos da 
docência em Sociologia

Convite ao estudo

Caro aluno,  

Nesta unidade, abordaremos os princípios e as orientações 
gerais sobre o ensino de Sociologia no ensino médio. Além disso, 
conversaremos sobre trabalho docente e o uso dos conceitos e 
das análises no processo de ensino-aprendizagem, sem perder de 
vista o rigor epistemológico e a distinção entre o senso comum 
e o pensamento sociológico. Abordaremos também o ensino de 
Sociologia e suas mediações com a realidade social articulando 
conceitos, temas e teoria, além de tratar questões metodológicas 
da pesquisa em Sociologia, as diferenças e complementaridades 
entre a pesquisa teórica e a pesquisa de campo e os principais 
elementos na elaboração de um projeto de pesquisa, como: 
temas de interesse, definição de um objeto, problemas, hipóteses, 
entre outros. 

E para trabalharmos essas discussões, partiremos do seguinte 
contexto de aprendizagem: Alexandra é uma jovem estudante que 
acabou de concluir o ensino médio em uma escola pública localizada 
na periferia de Goiânia (GO). No final do ano, ela viajou com sua 
turma da escola para a cidade do Rio de Janeiro, era a excursão de 
formatura deles. Durante o passeio, ela conheceu Daniel, um jovem 
funcionário público morador na cidade do Rio. Daniel perguntou para 
Alexandra sobre seus planos profissionais para o futuro. Ela disse que 
gostaria de ingressar na universidade e se graduar em Ciências Sociais. 
Alexandra havia se preparado para isso e prestado o vestibular, agora 
ela aguardava os resultados das provas.  

Daniel disse que havia feito Administração e que ele teve uma 
disciplina semestral de Sociologia na faculdade. “Sociologia é fácil”, 
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disse ele. E para demonstrar os conhecimentos sociológicos 
que ele disse ter aprendido na faculdade, ele decidiu narrar uma 
parábola contada pelo seu professor.

Então, ele deu início à narrativa: “Certo dia, um homem 
branco resolveu levar um homem indígena para um passeio 
em uma metrópole. Ele estava certo de que o indígena ficaria 
maravilhado com todas as tecnologias do Ocidente que o 
homem urbano havia inventado. Percorrendo a cidade, o 
homem branco mostrou a arquitetura local, as indústrias, o 
comércio, o trânsito, os hospitais etc., ou seja, todos os símbolos 
que ele considerava marcas do desenvolvimento humano. O 
homem indígena observava tudo e sempre dizia ao homem 
branco: “é surpreendente como vocês organizaram tudo para 
a vida da cidade, tudo é abundante”.

Em seguida, o homem branco levou o homem indígena ao 
supermercado, onde ele ficou espantando e disse: “é incrível 
como vocês conseguiram armazenar todos os alimentos, é 
abundante e tem de tudo!". 

Em seguida, o homem indígena pegou um alimento e 
se dirigiu para fora do supermercado. O homem branco 
perguntou: “o que você está fazendo?".  E ele respondeu: “eu 
vou levar isso para o homem que está lá fora pedindo comida. 
Você não o viu?". E o homem branco disse: “mas aqui você não 
pode 'pegar' a comida e levar. Você tem que pagar por ela!". O 
homem indígena ficou atônito.

Ao final, Daniel emitiu sua opinião acerca da parábola para 
Alexandra: “você entendeu? O indígena não entendeu nada! Ele 
pensou que fosse pegar a comida e, simplesmente, sair! Ele não 
entendeu nada sobre a economia e a cidade!".

Mas, afinal, Daniel havia mobilizado um olhar sociológico e 
atento ao exemplo que ele narrou? Sua visão sobre a estória 
contada articulava um pensamento sociológico, uma visão 
analítica mais profunda ou reproduzia um pensamento do 
senso comum, reforçando estereótipos e preconceito?
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Seção 3.1

Princípios orientativos da docência em Sociologia

Diálogo aberto 

Você já foi apresentado à história de Alexandra, ela conheceu 
Daniel durante uma viagem ao Rio de Janeiro, eles conversaram 
muito sobre a vida, os estudos, os planos profissionais para o futuro e 
sobre conhecimentos sociológicos. Daniel, inicialmente, narrou uma 
parábola para discutir aquela situação do ponto de vista sociológico. 
Alexandra e Daniel lançaram análises diferentes para compreender a 
situação-problema entre o homem branco e o homem indígena, as 
interpretações deles sobre o caso eram opostas. 

Você se recorda da passagem na qual o homem indígena pegou 
um alimento e se dirigiu para fora do supermercado? O homem 
branco perguntou: “o que você está fazendo?". E ele respondeu: 
“eu vou levar isso para o homem que está lá fora, ele está pedindo 
comida. Você não o viu?". E o homem branco disse: “mas aqui você 
não pode 'pegar' a comida e levar. Você tem que pagar por ela!".

Foi quando Daniel encerrou a parábola e apresentou sua análise 
a Alexandra: “você entendeu?  O indígena não entendeu nada! Ele 
pensou que fosse pegar a comida e, simplesmente, sair! Ele não 
entendeu nada sobre a economia e a cidade!".

Alexandra sentiu um incômodo enorme em face à situação 
narrada. O que seria isso? Ela compreendia que aquele incômodo 
estava relacionado a uma espécie de estranhamento frente à parábola 
e à visão de Daniel sobre o desfecho da estória. O que parecia ser 
estranho nos apontamentos de Daniel? Alexandra estranhava o fato 
de ele tratar as desigualdades expostas na parábola de forma “natural”. 
Estranhar e desnaturalizar não seriam exercícios do pensamento 
sociológico? Daniel interpretou a parábola de um ponto de vista 
sociológico ou de um ponto de vista do senso comum, reforçando e 
naturalizando as desigualdades?



U3 - Princípios orientativos da docência em Sociologia116

Não pode faltar

A presença da Sociologia no currículo escolar do ensino médio, 
ou como disciplina de formação complementar em cursos da 
graduação, contribui para a formação de um olhar analítico entre os 
estudantes acerca da realidade social na qual eles estão inseridos. 
Esse olhar os auxiliará a compreender melhor, e de forma mais 
crítica, os fenômenos à sua volta, lidando com o mundo e as pessoas 
de maneira mais humana, solidária e tolerante. De acordo com as 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Conhecimentos de 
Sociologia (OCEM-Sociologia):

[...] os fenômenos sociais merecem ser investigados pela 
Sociologia. Mas só é possível tomar certos fenômenos como 
objeto da Sociologia na medida em que sejam submetidos 
a um processo de estranhamento, que sejam colocados em 
questão, problematizados. (BRASIL, 2006, p. 107)

O pensamento sociológico tem um papel central, que é o de 
provocar a desnaturalização e o estranhamento dos fenômenos 
sociais, ultrapassando as explicações imediatas dadas pelo senso 
comum. A desnaturalização dos fenômenos sociais implica 
compreender que os fenômenos da vida em sociedade têm uma 
historicidade, isto é, eles não são fenômenos naturais que ocorreram 
acidentalmente sem qualquer intervenção humana. Sobretudo, eles 
são contextuais, localizados no tempo e no espaço, e podem sofrer 
modificações na sua estrutura, ou seja, determinado problema pode 
se apresentar sob novas formas, multiplicando novos discursos. E 
isso tem a ver com as razões humanas e objetivas, isto é, com ações 
concretas do mundo dos homens, e não com acidentes naturais.

Exemplificando

“Em uma aula de Sociologia para um curso de Educação Física, a 
professora discutia com os alunos questões de gênero e sexualidade, 
problematizando as ideias do senso comum de que os meninos e as 
meninas tinham a corporalidade e comportamentos 'naturalmente' 
diferentes e, por isso, os professores de Educação Física destinavam 
atividades diferenciadas para eles. Os alunos narraram as suas 
experiências das aulas de Educação Física quando crianças e narraram 
as suas experiências de estágio na faculdade. Eles se deram conta 
que eles tiveram atividades diferenciadas para meninos e meninas, e 
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inconscientemente eles reproduziram isso algumas vezes no estágio. 

Um argumento recorrente entre os alunos e as alunas era o de que 
as meninas não possuíam a mesma coordenação motora e o mesmo 
senso de direção para “jogar bola” quando em comparação com os 
meninos. Por isso, alguns dos alunos do curso achavam que eles 
deveriam destinar atividades diferenciadas para as meninas, a fim de 
atender as necessidades e as limitações específicas de cada grupo. 

Neste momento, a professora colocou algumas questões para a 
sala perguntando se a decisão de separar as atividades segundo o 
critério de sexo estimulava ou limitava o desenvolvimento corporal e 
a convivência entre as crianças? As atividades diferenciadas atendiam 
a heterogeneidade do grupo ou reproduziam os discursos que 
naturalizavam as ditas 'diferenças motoras'?

Então, ela propôs uma discussão para interrogar se a ideia cristalizada de 
que as meninas não possuíam a mesma coordenação motora que os 
meninos era uma condição 'natural' ou tinha raízes nas práticas sociais, 
no preconceito e papéis de gênero presentes na família e na sociedade? 

Se, de fato, as crianças apresentavam uma coordenação motora 
diferente para a prática dos esportes, eles deveriam interrogar se isso era 
uma condição biológica inscrita geneticamente nas crianças ou se isso 
tinha a ver com os modos como era conduzido os papéis de gênero na 
educação familiar das crianças? Ou seja, as meninas recebiam o mesmo 
estímulo corporal de comportamento que era dado para os meninos? 

As expressões e as ideias de etiqueta impressa nas meninas tal como 
o 'de se comportar como mocinha, cruzar as pernas ao sentar e o 
falar baixo'  promoviam o estímulo corporal para a expansão ou para o 
controle do corpo? Ainda, os meninos recebiam a mesma orientação 
corporal que as meninas?

E as brincadeiras destinadas para as meninas e os meninos no seio 
familiar e na escola eram sempre as mesmas? As famílias e a escola 
geralmente incentivavam as meninas a jogarem futebol e os meninos 
eram incentivados a brincar de 'casinha'?

Afinal, as meninas e os meninos tinham diferenças naturais na 
coordenação motora ou eles eram educados corporalmente para 
serem diferentes? E os papéis aprendidos na infância refletiam na 
formação dos sujeitos, levando-os a reproduzir tais sentenças? 

A própria categoria ‘gênero’ e as performances de masculinidade 
e de feminilidade atribuída a ela, as representações do que é ser 
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homem e ser mulher na sociedade são concebidas como 'naturais', 
mas a categoria gênero seria 'natural', ou seja, determinada de 
acordo com o sexo biológico do nascimento? Ou seria cultural, isto 
é, a própria ideia de masculinidade e feminilidade e sua atribuição 
ao sexo biológico do nascimento seria construída historicamente 
e socialmente? E as questões relativas à sexualidade e suas múltiplas 
orientações são aceitas na sociedade? A marginalização e a violência 
contra gays, lésbicas, transexuais e transgêneros seria 'natural e aceitável' 
porque tais orientações seriam 'erradas' ou práticas criminosas? Essas 
preconcepções possuíam base legítima? Ou seriam manifestações e 
práticas da violência, do preconceito, da intolerância, cujas raízes seriam 
as construções históricas, sociais, religiosas, jurídicas e médicas de que a 
heterossexualidade seria a 'norma'  entre o gênero humano? 

Então, a partir dessas questões e das manifestações dos alunos se 
desenrolou a aula sobre gênero, sexualidade e corporalidade na 
Educação Física" (Relato de uma educadora). 

Uma forma de trabalhar os conteúdos de Sociologia no ensino 
médio e nas disciplinas de formação complementar no ensino 
superior é unindo as discussões conceituais com a concretude da 
vida dos alunos. A história da sala de aula narrada anteriormente é uma 
possibilidade desse trabalho, a professora apresentou uma série de 
provocações às ideias preestabelecidas dos alunos, confrontando-as 
com a historicidade dos fenômenos sociais. Da problematização das 
ideias do senso comum, a professora avançou para a desnaturalização 
dos fenômenos e discutiu a categoria de gênero, as multiplicidades 
da sexualidade humana, estabelecendo relações e exemplificações 
com a vida social dos alunos. 

A partir desse processo de desnaturalização foi possível abordar o 
corpo para além do dado biológico, mas na sua dimensão cultural, 
de forma interdisciplinar, tocando a história da corporalidade, 
a naturalização dos papéis de gênero em nossa sociedade, a 
sexualidade, o preconceito de gênero, o machismo e a violência 
contra a mulher e a comunidade LGBTQI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Transexuais, Queer e Intersexuais), e a reprodução do preconceito e 
da violência de gênero na comunidade escolar.
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Assimile

De acordo com a filósofa Chauí (2000), a atitude do estranhamento 
consiste na decisão de distanciar-se da vida cotidiana e das suas 
explicações prontas e no investigar do conjunto de ideias e crenças que 
alimentam silenciosamente a vida social. Ao adotar esse distanciamento, 
o sujeito passa a interrogar a si mesmo e a aprofundar o questionamento 
em torno das crenças e ideias como “por que cremos e aceitamos 
determinadas ideias”, “por que sentimos” e “como sentimos as nossas 
crenças e os nossos sentimentos”. Ao interrogar a si e o mundo à sua 
volta, o sujeito questionador romperia com o senso comum e iniciaria a 
prática do que chamamos de atitude filosófica.

Como pode ser observado na situação descrita anteriormente, 
o processo de desnaturalização dos fenômenos sociais implica a 
disposição para outra atitude: o estranhamento, ou seja, a capacidade 
de se distanciar e questionar um fato dito banal do cotidiano não 
aceitando as explicações prontas dadas a ele. De acordo com as 
OCEM-Sociologia:

Outro papel que a Sociologia realiza, mas não 
exclusivamente ela, e que está ligado aos objetivos 
da Filosofia e das Ciências, humanas ou naturais, é o 
estranhamento. No caso da Sociologia, está em causa 
observar que os fenômenos sociais que rodeiam a todos 
e dos quais se participa não são de imediato conhecidos, 
pois aparecem como ordinários, triviais, corriqueiros, 
normais, sem necessidade de explicação, aos quais se está 
acostumado, e que na verdade nem são vistos. (BRASIL, 
2006, p. 106)

As decisões de estranhar e desnaturalizar as ideias preestabelecidas 
implicam a recusa das explicações imediatas dadas aos fenômenos, 
bem como a proposição de novas perguntas sobre eles: “como se 
apresentam?”, “por que se apresentam assim?”, “desde quando se 
apresentam desta forma?”, "quais são seus impactos na vida social?”, 
isto é, o estranhar e o desnaturalizar mobilizam um tipo de investigação 
que recusa e supera a superficialidade dos fatos e mergulha na sua 
historicidade. 
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Reflita

Se permanecemos nas explicações imediatas, a naturalização dos 
fenômenos persistirá neutralizando sua crítica na vida social. E como 
foi problematizado nas unidades anteriores, não há neutralidade nos 
fenômenos e nas práticas que se encontram estabelecidos na sociedade, 
pois a naturalização desses elementos acaba por reproduzir o senso 
comum e as desigualdades, que, do ponto de vista sociológico, deveriam 
ser combatidas.

Assim, os processos de desnaturalização e estranhamento 
proporcionados pelo pensamento sociológico contribuem para uma 
reflexão mais profunda dos problemas sociais e para a possibilidade 
de intervir na realidade, pois, uma vez que o indivíduo se apropria 
desse tipo de análise e consciência, ele pode adotar uma nova 
postura frente à vida social. E isso pode ser aplicado no plano pessoal, 
refletindo nas suas ações tanto no domínio do privado quanto no 
plano coletivo, repensando as práticas no espaço público como o 
mundo do trabalho.  

No universo da sala de aula, o ponto de vista sociológico pode 
ser mobilizado para avançar nas discussões, gerando um debate 
mais amplo e profundo sobre a vida social dos alunos e, ao mesmo 
tempo, trabalhar conjuntamente o conteúdo crítico e histórico da 
Sociologia clássica e contemporânea. Esse processo de mediação 
pedagógica constrói o pensamento articulando dois planos: um 
deles seria a capacidade de exemplificar a conexão que há entre a 
história individual do sujeito às estruturas da vida social nas quais o 
sujeito se encontra inserido. Essa passagem provocaria na pessoa o 
reconhecimento da sua condição histórica e social, apontando para 
a possibilidade de intervenção consciente no seu cotidiano. O outro 
plano seria a percepção analítica de como opera o próprio olhar 
sociológico, ou seja, uma compreensão de como se processa a 
investigação da Sociologia. 

Essa mediação proporcionaria o entendimento do método de 
investigação do olhar sociológico e, ao mesmo tempo, possibilitaria 
a superação do senso comum, criando a passagem para o olhar 
sociológico, que, tendo sido apreendido e apropriado, poderá 
voltar-se para o senso comum e desconstruir ideias e reconstruir 
novas maneiras de pensar. Dessa forma, falamos de duas operações 
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complementares: o cultivo intelectual dos sujeitos e a possibilidade 
de atuação e intervenção prática nas suas vidas. Nesse sentido, a 
apreensão intelectual por meio da apropriação dos conteúdos críticos 
da Sociologia extrapolaria o mundo da sala de aula e participaria 
ativamente na construção de relações sociais mais justas e solidárias.

Exemplificando

“Em um certo momento da aula de Sociologia sobre gênero, sexualidade 
e corporalidade na Educação Física, uma estudante interveio e disse que 
ela não poderia viver a sua sexualidade, pois se ela 'ficasse' com quem ela 
quisesse, nenhum 'cara' a escolheria para namorar.

A partir dessa colocação, nós passamos a questionar os papéis sociais de 
gênero e a violência oculta na condição de alienação que a sociedade 
impõe às mulheres, reservando para elas o papel de coadjuvantes das 
suas próprias vidas, ainda mais em uma sociedade estruturada no poder 
patriarcal, na colonização e na escravidão como a nossa. 

A partir disso, a afirmação feita pela estudante de que 'os homens 
escolhiam determinado tipo de mulher para namorar', passou a ser 
substituída pela pergunta 'se elas desejavam ter um relacionamento e 
que tipo de pessoa elas desejavam ter ao seu lado?'. Afinal, elas enquanto 
sujeitos poderiam assumir as suas escolhas ou elas deveriam transferir 
esse papel para outra pessoa? 

A aluna disse que nunca havia pensando essa questão dessa forma. 
Inicialmente, a maior parte dos alunos da sala ficou em silêncio, o 
silêncio era desconforto e reflexão. As alunas iniciaram um debate 
questionando os papéis sociais que elas e suas amigas tinham assumido 
nas suas relações afetivas. Quando iniciamos esse debate, as questões 
históricas sobre a autoridade patriarcal, o machismo, o controle do corpo 
e da sexualidade das mulheres vieram à tona junto com as reflexões e 
análises sobre a realidade das próprias alunas. Elas se viam inseridas na 
teia de relações sociais que nós tínhamos debatido no início do curso. 

No final daquele semestre, a aluna da questão sobre as 'mulheres que 
ficam com outros homens' me procurou para uma conversa. Ela disse 
que após aquela aula, ela passou a observar melhor as suas relações e 
que havia tomado a decisão de não alimentar relações abusivas e de 
controle num relacionamento afetivo. 

A consciência do lugar que haviam dado para ela fez com que ela não se 
submetesse mais àquela situação" (Relato de uma educadora). 
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As reflexões e as análises sobre o papel coadjuvante da mulher 
nas escolhas afetivas levaram a aluna a estranhar e a desnaturalizar 
o lugar dado a ela até então. A partir disso, ela pode desconstruir um 
regime de ideias e reconstruir o papel no interior das relações afetivas, 
conectando suas ideias aos seus desejos e às suas escolhas na vida.  

A problematização sobre o papel da mulher e as relações 
sutis de dominação fez que a aluna ultrapassasse as explicações 
imediatas sobre os ditos comportamentos femininos apropriados 
e meditasse sobre seu lugar nas relações de gênero, provocando 
uma reconfiguração das suas relações. Nós podemos notar que, 
nesse caso, a aproximação dos alunos à linguagem da Sociologia, a 
mediação entre a teoria científica e a realidade social deles resultaram 
na apropriação do conhecimento sociológico e no seu exercício 
tanto no plano analítico quanto no plano prático.

Nesse sentido, podemos colocar que as atitudes do estranhamento 
e da desnaturalização são meios para adentrarmos nas análises 
sociológicas, e o incômodo gerado por eles é também um convite 
para que os alunos sejam aproximados da linguagem sociológica e 
exercitem seus elementos de análise e argumentação superando o 
senso comum.

O trabalho docente deve dar atenção à elaboração dos conteúdos 
da Sociologia sem perder de vista sua mediação com a realidade da 
vida dos alunos. Uma trajetória pedagógica bem elaborada poderá 
conduzir os estudantes à construção do conhecimento crítico, à 
superação do senso comum com a apreensão dos elementos da 
argumentação lógica e empírica do pensamento sociológico e, 
a partir disso, a teoria se manifesta na prática cotidiana ao criar as 
possibilidades de intervenção na realidade que cerca os educandos. 
A reflexão sobre o seu lugar no mundo, o respeito e a solidariedade 
podem tornar as relações sociais mais humanas. 

Certamente, entre os jovens do ensino médio, esses novos 
conhecimentos contribuirão de maneira positiva em suas vidas 
porque toca aspectos da identidade e da formação pessoal deles. E 
nas disciplinas complementares de graduação, os conhecimentos 
sociológicos podem auxiliar na vida pessoal dos alunos e na sua 
atuação profissional, o que implicará reflexos positivos na vida de 
outros sujeitos, sejam seus alunos, pacientes, colegas de trabalho etc. 



U3 - Princípios orientativos da docência em Sociologia 123

Dessa forma, vemos que os conhecimentos sociológicos podem 
proporcionar ferramentas reflexivas para compreender as estruturas 
da sociedade e ferramentas inclusivas para a superação das barreiras 
impostas pelas estruturas da sociedade.

Pesquise mais

O filme documentário francês Ser e ter, direção Nicolas Philibert (2002), 
retrata a história de um professor na zona rural da França prestes a se 
aposentar. O professor George Lopes leciona em uma sala com 12 
crianças de 4 a 11 anos. O sistema de ensino na zona rural francesa 
se organiza dessa forma, e, como as necessidades dos alunos são 
heterogêneas, o docente dedica-se muito ao seu trabalho e se preocupa 
com o conteúdo da educação formal que ele deve ensinar, mas, 
sobretudo, com os valores humanos da convivência social. 

Sua aposentadoria está quase chegando e ele possui preocupação sobre 
os valores que deixará para seus alunos, por isso sempre enfatiza que é 
muito mais importante ser do que ter.

O documentário é um convite à reflexão sobre a importância do trabalho 
do docente e como ele contribui para a formação individual e social de 
seus alunos.

Sem medo de errar

Nesta seção conversamos sobre as estratégias e ferramentas 
teóricas que o docente de Sociologia pode utilizar na sua 
trajetória pedagógica em sala de aula. Vimos que os processos do 
estranhamento, da desnaturalização, da reflexão e análise crítica 
participam da construção do pensamento sociológico. Um trabalho 
docente bem planejado pode unir os conteúdos teóricos à realidade 
social, tendo em vista a produção do conhecimento junto dos seus 
estudantes. Os exercícios reflexivos e a aprendizagem derivados da 
sala de aula podem ser expandidos na vida cotidiana dos sujeitos 
gerando modificações no seu modo de pensar e intervenções 
positivas sobre a realidade.    

Você se recorda da situação-problema apresentada no início desta 
seção e da passagem na qual o homem indígena pegou um alimento 
e se dirigiu para fora do supermercado? 

Naquele momento, Alexandra sentiu um incômodo enorme em 
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face à situação narrada. O que seria isso? Ela compreendia que aquele 
incômodo estava relacionado a uma espécie de estranhamento frente 
à parábola e à opinião de Daniel sobre o desfecho da estória. Mas o 
que parecia ser estranho nos apontamentos de Daniel? 

Alexandra estranhava o fato de Daniel tratar as desigualdades 
expostas na parábola de forma “natural”. Afinal, ele disse ter estudado 
Sociologia em uma disciplina complementar na graduação, mas não 
a exercitou para estranhar e desnaturalizar a estória narrada por ele. 
Daniel interpretou a parábola do ponto de vista do senso comum, 
reforçando e naturalizando as desigualdades sociais e também 
reproduzindo preconceitos contra a população indígena. Reforçou 
a violência ao ver o indígena como alguém inferior intelectualmente, 
em contraposição com as populações urbanas ditas esclarecidas. 

Alexandra refletiu essas questões e emitiu seu ponto de vista e 
sua conclusão sobre a parábola: “eu penso que o homem indígena 
entendeu, sim, ele enxergou mais as desigualdades da nossa sociedade 
do que o homem branco que o convidou. Afinal, como é possível 
que, em uma sociedade com abundância de alimentos, a fome e a 
miséria sejam aceitáveis? Como pode ser visto como 'natural' o fato 
de pessoas 'passarem' fome?".

Seu estranhamento estava relacionado às contradições sociais e 
às diferentes maneiras de pensar a sociedade, e essas contradições 
ficavam evidentes tanto na parábola quanto no olhar de Alexandra e 
de Daniel. 

Daniel teve aulas de Sociologia, mas não mobilizou os 
conhecimentos advindos dela para compreender e explicar os 
fenômenos sociais. Alexandra, por outro lado, apreendeu a parábola, 
interpretou-a e ofereceu uma espécie de análise crítica social 
sobre as desigualdades econômicas e a invisibilidade das pessoas 
marginalizadas em nossa sociedade. Alexandra não somente 
compreendeu a parábola, como também a aplicou à compreensão 
da realidade.

E você? Qual é seu entendimento sobre a parábola narrada por 
Daniel?
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Faça valer a pena

1. “Muitas vezes as explicações mais imediatas de alguns fenômenos acabam 
produzindo um rebaixamento nas explicações científicas, em especial 
quando essas se popularizam ou são submetidas a processos de divulgação 
midiáticos, os quais nem sempre conservam o rigor original exigido no 
campo científico”.

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. 
Ciências humanas e suas tecnologias. In: Orientações curriculares para o 
ensino médio. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006. p. 107. 

A passagem anterior problematiza as explicações sobre os fenômenos 
sociais quando:

a) As explicações sobre os fenômenos sociais são feitas de maneira metódica 
e aprofundada.

b) As explicações sobre os fenômenos sociais são realizadas de maneira 
crítica.

c) As explicações sobre os fenômenos sociais provêm investigações 
rigorosas.

d) As explicações sobre os fenômenos sociais são feitas de forma superficial 
e apressadas.

e) As explicações sobre os fenômenos sociais são provenientes de um 
trabalho intelectual vigoroso.

2. Acerca do ensino de Sociologia no ensino médio, o docente deve dar 
atenção a:

“Um dos grandes problemas que se encontram no ensino de Sociologia 
tem sido a simples transposição de conteúdos e práticas de ensino no nível 
superior – tal como se dá nos cursos de Ciências Sociais – para o nível 
médio”. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. 
Ciências humanas e suas tecnologias. In: Orientações curriculares para o 
ensino médio. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006. p. 108.

O texto anterior narra um dos instrumentos pedagógicos necessários à 
elaboração dos conteúdos de Sociologia para o ensino médio. Ele fala sobre 
a importância da(s):

a) Mediação pedagógica.

b) Transposição de conteúdo. 

c) Aulas expositivas do nível superior.

d) Leitura metódica das teorias.

e) Necessidade de aprofundamento de teorias e conceitos.
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3. “Aprender a pensar sociologicamente é uma atividade que distingue 
também por sua relação com o chamado 'senso comum'. [...] É exatamente 
isso que o pensamento sociológico pode fazer. Como um modo de pensar, 
ele nos fará questões do tipo: 'Como nossas biografias individuais se 
entrelaçam com a história que partilhamos com outros seres humanos?'".

Fonte: BAUMAN, Z. Aprendendo a pensar com a Sociologia. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2010. p. 17-20.

No texto anterior, o sociólogo Bauman aborda o exercício do pensar 
sociológico e a maneira como esse pensamento é capaz de interpretar a 
nossa realidade. A realidade de cada indivíduo pode ser entendida por meio:

a) Da separação que cada um tem em relação à realidade social.

b) Da responsabilidade individual na criação dos fenômenos sociais.

c) Da conexão entre a história de cada indivíduo com o meio social.  

d) Da impossibilidade de intervenção dos sujeitos na realidade social.

e) Do fardo social de cada um sobre seu presente.
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Seção 3.2

Princípios metodológicos: conceitos, teorias e 
temas

Diálogo aberto 

Você já foi apresentado à história de Alexandra, que concluiu o 
ensino médio e prestou vestibular para o curso de Ciências Sociais. Mas, 
antes de sair os resultados, algumas ideias começavam a agitar seus 
pensamentos sobre suas escolhas e seu futuro. Ela sentia a convicção 
de ter feito uma boa escolha quanto ao curso de Ciências Sociais, e 
isso ficou bastante claro para ela após sua viagem ao Rio de Janeiro. 
Refletindo sobre o incômodo gerado por aquela conversa com Daniel 
e a realidade social à sua volta, ela pensava na necessidade de haver 
profissionais, como os cientistas sociais, para compreender e debater 
os fenômenos sociais de maneira mais crítica, justa e humana.  A visão 
equivocada e preconceituosa de Daniel, infelizmente, mostrava a 
necessidade de se ter uma formação mais crítica na vida escolar das 
pessoas, pois ele disse ter conhecido a Sociologia na faculdade, mas, 
evidentemente, não havia mobilizado os saberes sociológicos de 
maneira adequada, porque sua visão sobre a realidade social do nosso 
país permanecia no nível superficial das explicações prontas. O incômodo 
gerado naquele encontro mostrava para Alexandra a importância do 
papel do sociólogo e da formação docente adequada para superar os 
preconceitos enraizados nos sujeitos e nos discursos do senso comum 
que naturalizavam as diversas mazelas existentes em nossa sociedade. 
Mas, Alexandra, enquanto aluna, perguntava-se: “como um professor 
trabalharia os conteúdos da disciplina de Sociologia em sala de aula? 
Como mobilizar os instrumentos teóricos da Sociologia e as estratégias 
pedagógicas para tratar a realidade social?".

Não pode faltar

A presença da disciplina de Sociologia no ensino médio é 
marcada pela instabilidade na educação brasileira. Tal revés acarretou 
a carência de uma tradição curricular na área e continua impondo 
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desafios pedagógicos aos professores sobre os conteúdos mínimos 
a serem trabalhados na disciplina. A ausência de consenso sobre “o 
que ensinar” tem um aspecto positivo, a liberdade para o docente, 
pois ele terá maior autonomia na condução dos conteúdos a serem 
empregados em suas aulas. Porém, o lado negativo é que tal ausência 
de consenso pode gerar ansiedade na escolha dos conteúdos e 
métodos, uma vez que a intermitência da disciplina também aporta 
a carência de troca de experiências entre os docentes sobre “o que 
ensinar” e as possíveis formas de abordar a Sociologia. 

É certo que a abundância de pesquisas na área auxiliaria, e muito, 
os educadores em relação às dúvidas da ordem dos conteúdos e, 
de acordo com Oliveira (2013), abriria espaço para avançarmos nas 
discussões sobre metodologias e formação docente na área. De 
qualquer maneira, embora o número de pesquisas sobre a docência 
de Sociologia no ensino médio ainda não seja abundante, contamos 
com fontes sobre a área, como pode ser verificado em autores 
como Oliveira (2013), Moraes (2011), Coleção Explorando o Ensino - 
Sociologia (2010), Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCEM) 
de Sociologia (2006) e na bibliografia utilizada por eles. Mas ainda há 
a necessidade de mais pesquisas sobre a realidade da Sociologia no 
ensino médio e, de acordo com Oliveira (2013), aproximar mais as 
discussões desenvolvidas no mundo acadêmico dos professores das 
redes de ensino que atuam na educação básica, além de legitimar 
esse campo de pesquisa nas Ciências Sociais.  

Embora não tenhamos atingido um consenso sobre os conteúdos 
da Sociologia no ensino médio, é importante atentar-se para o fato de 
que isso não pode paralisar a ação docente, mas impulsioná-la à luta 
para a consolidação dessa disciplina constantemente ameaçada na 
educação básica (a saber, a mais recente ameaça dada foi por meio 
da Medida Provisória 746/2016); e à luta por melhorias no ensino. E se 
ainda não há consenso sobre os conteúdos mínimos da disciplina, ainda 
assim, os docentes contam com várias possibilidades de abordagem 
da Sociologia no ensino médio.

Reflita

A atenção docente voltada para as formas de abordar a Sociologia no 
ensino médio pode conduzir ao melhor desenvolvimento da disciplina 
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junto aos alunos. Afinal, é um desafio abordar uma ciência que lida 
com um trabalho intelectual vigoroso e que opera no plano teórico, 
conceitual e empírico da realidade social. Sendo assim, chegar a um 
trabalho bem realizado não constitui tarefas simples, mas exige esforço 
no planejamento pedagógico e domínio analítico dos conteúdos.

É importante ter em mente que todo o esforço empreendido por 
um professor no planejamento e no desenvolvimento de suas aulas 
não trará garantias absolutas de aprendizagem por parte dos alunos, 
pois, de acordo com Oliveira (2013), o contexto histórico, econômico, 
social, cultural, familiar e emocional dos estudantes também participa 
do processo de construção do conhecimento. 

Esse é um pressuposto para o professor, já que, às vezes, a não 
compreensão desses fatores pode levá-lo a um desânimo docente, 
colocando-o em dúvida acerca da sua própria capacidade. Sendo 
assim, em vez desses fatores se transformarem em uma barreira para 
o trabalho do educador, eles podem servir como alavanca e reflexão 
no planejamento das aulas e se tornar interessantes pontos de partida 
na abordagem da disciplina. De modo a fazer de todo esse processo 
uma forma de aproximação e familiarização da Sociologia à realidade 
dos jovens, o que certamente impactaria positivamente o ensino-
aprendizagem.  

As OCEM – Sociologia (BRASIL, 2006) apontam não haver um 
consenso sobre os conteúdos mínimos da disciplina de Sociologia, 
mas, por outro lado, há duas práticas recorrentes na apresentação 
dela: a “Introdução à Sociologia”, com a definição da ciência, seus 
objetos de pesquisa e seus conceitos principais. E a outra seria uma 
“História da Sociologia”, com a tríade dos autores clássicos: Émile 
Durkheim, Karl Marx e Max Weber.  

Esse tipo de abordagem preliminar tem o aspecto interessante de 
apresentar e familiarizar o aluno ao contexto histórico do surgimento 
da Sociologia, tornando palpável o ambiente social e as necessidades 
de compreensão da realidade que os autores clássicos atravessaram 
no período de produção de suas obras intelectuais. No entanto, se 
o ensino de Sociologia for reduzido somente a essa introdução à 
disciplina, teremos o seu empobrecimento e esvaziamento de sentido 
para os alunos. 
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De acordo com as OCEM – Sociologia (BRASIL, 2006), a 
abordagem por meio de recortes como conceitos, temas e teorias 
constitui uma possibilidade para explorar a disciplina sempre se 
atentando à adequação do debate para o nível do ensino médio. 
E, além disso, ressalta que a adoção de recortes será melhor 
desenvolvida se eles forem tomados em conjunto, pois, em termos 
de rigor analítico, dificilmente se produziria um trabalho pedagógico 
consistente abordando somente um dos recortes sem as conexões 
que há com os outros.

Reflita

Afinal, como seria possível trabalhar com o conceito de sociedade sem 
abordar os diferentes autores e as diversas teorias sobre a organização 
da sociedade, sem a comparação entre vários contextos espaciais e 
históricos e sem a problematização e a análise das diferentes realidades 
sociais e suas contradições dentro de uma mesma sociedade?

É certo que no ensino médio não será possível abordar toda a 
história da Sociologia, bem como trabalhar detalhadamente com 
todos os recortes. Nesse contexto, não há a intenção de formar 
sociólogos, mas de familiarizar o aluno com a linguagem específica 
da Sociologia, contribuindo para a superação do senso comum e o 
desenvolvimento de uma visão mais ampla, crítica, humana e justa da 
sociedade. 

Sendo assim, há a opção de tomar os recortes mutuamente 
escolhendo um como centro para a condução da disciplina e os 
outros como referenciais. E tudo isso aliado ao domínio teórico, 
conceitual e analítico do professor traria um bom desenvolvimento 
teórico-metodológico para a disciplina. Dessa forma, trabalhar com 
conceitos e teorias em Sociologia exige um conjunto de análises 
abstratas da realidade que serão melhor abordadas se mediadas pela 
aproximação à realidade social dos alunos. 

Segundo Gasparin (2009), assim como a escola e a ciência não 
são esferas neutras, os educandos também não ingressam neutros à 
escola, eles carregam consigo vivências cotidianas e conhecimentos 
prévios. Eles ingressam à instituição com um tipo de saber, com 
conceitos pré-formados, que por certo não virão de uma formação 
científica, mas que não deveriam ser descartados pela escola. Então, 
esse tipo de saber pode ser acolhido e transformado em diálogo e em 
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ponto de partida para a passagem do senso comum ao pensamento 
científico, promovendo a apropriação do conhecimento por parte 
dos estudantes e fazendo-os ir além do que eles já conhecem. 

Mas como podemos abordar os conceitos em sala de aula?

Assimile

Ao consultar o dicionário Houaiss, entre os significados do verbete conceito, 
podemos assinalar que este é a representação mental de um objeto material 
ou abstrato dotado de características gerais. E, em termos da ciência, um 
conceito é um conjunto de conhecimentos teóricos, práticos ou técnicos 
construído e voltado para um ramo da atividade científica. 

Sendo assim, os conceitos não existem de forma isolada, mas eles 
amparam e estão sempre amparados por um conjunto de teorias. 
De acordo com as OCEM –Sociologia (BRASIL, 2006), os conceitos 
são elementos, representações do discurso científico que remetem 
à realidade concreta. A abordagem daqueles presentes no discurso 
sociológico deve ter atenção à necessidade de mediação entre os 
conceitos, a linguagem dos alunos e a realidade social. 

Trabalhar com isso impõe aos docentes o estabelecimento de 
conexões com as teorias, articulá-las com casos concretos, ou os 
chamados temas. Esse tipo de exigência intelectual é interessante, 
pois traz para a prática da sala da aula a interdisciplinaridade e desfaz 
a falsa ideia de impermeabilidade das divisões científicas. Além disso, 
esse tipo de trabalho intelectual também expande o olhar do aluno 
para uma reflexão mais global da realidade.

Entretanto, as OCEM – Sociologia (BRASIL, 2006) advertem para 
não incorrer ao erro de tratar os conceitos a moda de um glossário ou 
um dicionário de conceitos, impondo aos alunos a sua recitação, sem 
mediá-los com a realidade. O trabalho pedagógico que operar neste 
nível superficial somente entediará os estudantes, reforçando a ideia 
equivocada de que a Sociologia é demasiada abstrata.

Reflita

Abordar o ensino de Sociologia à moda de um glossário técnico ou 
dicionário não é somente empobrecedor, como também contraditório. 
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Afinal, se a Sociologia é a ciência da realidade social, do meio social, 
da análise da sociedade, como os alunos poderão aprendê-la sem 
entender e estabelecer as relações que há entre essa ciência e a vida 
social concreta?

Assim como a escola, a ciência e o conhecimento não são 
neutros, os conceitos também não o são. Por guardar relação com 
a construção das teorias científicas, os conceitos estão localizados 
no tempo e no espaço, ou seja, eles têm filiações com contextos 
histórico-culturais, além de seus significados poderem se transformar 
ao longo do tempo. É importante trazer a dimensão contextual dos 
conceitos para as aulas, a fim de que eles sejam preenchidos de 
sentido para os alunos. 

Um breve exemplo seria problematizar o conceito de anomia 
social de Émile Durkheim. Como compreender anomia social sem 
atentar-se para o contexto social do século XIX, das sociedades pós-
revoluções Industrial e Francesa, o inchaço urbano, o desemprego, 
os problemas sociais, as analogias do discurso científico da Biologia e 
a influência do Positivismo em seu pensamento, a ideia de desordem 
social como doença etc. 

E a partir da contextualização é necessário também problematizar 
e criticar o discurso científico, pois ele não é neutro. É importante 
que o aluno questione não só o mundo à sua volta, mas também a 
própria ciência, a fim de mobilizar sua curiosidade na construção de 
um pensamento analítico e investigador, porém afinado com o nível 
de ensino em que ele está inserido.

Exemplificando

Tomando como exemplo as OCEM – Sociologia (BRASIL, 2006, p. 118), 
a historicidade de um conceito pode ser vista na definição de burguesia. 
Durante a Idade Média, o burguês era o homem livre do burgo, sem 
as amarras do senhor feudal. Com a decadência do Feudalismo, a 
acepção de burguês passa a ser o grupo de comerciantes das cidades. 
No contexto da Revolução Francesa, burguês era a classe revolucionária 
e a classe média. Após a derrubada do poder aristocrático e clerical, 
a burguesia passou a ser o grupo dominante e continua sendo até a 
atualidade. Em Karl Marx, a burguesia é a classe detentora dos meios de 
produção.
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De acordo com as OCEM – Sociologia (BRASIL, 2006), sem essa 
contextualização, os alunos poderão confundir as diferentes acepções 
do conceito de burguesia. Por exemplo, eles poderão ler um material 
didático de História sobre a Idade Média e imaginar a burguesia como 
a classe detentora dos meios de produção. A História, a Sociologia e 
os conceitos não farão sentido para ele. E como podemos esperar que 
o aluno desfaça sozinho tal confusão histórica, social e conceitual? 

Os educadores devem se sensibilizar em relação às possibilidades de 
confusões desse tipo. Essa sensibilidade ajudará no planejamento dos 
conteúdos e na sua explanação dos domínios conceituais. Deve ser 
claro para o educador que, se os conceitos estiverem claros em sua 
mente, eles não estarão na mente dos alunos. E o mais importante, ele 
também já foi aluno ou ainda o é, de modo que seus conhecimentos 
também não são inatos, mas sim advindos da construção de um 
conhecimento situado no mundo acadêmico e nas trocas das suas 
relações sociais.

Ainda, na atualidade, “burguês” é gíria com sentido pejorativo na 
linguagem dos jovens. Essa noção do conceito pode ser transformada 
em desafio: a partir da definição da gíria “burguês”, o educador pode 
propor uma análise sociológica de temas que remetam à sociedade 
de classes e suas contradições econômico-sociais, o surgimento e 
desenvolvimento do sistema capitalista, as transformações de postura 
de classe, saindo de uma posição revolucionária para a conservadora, 
do status quo, ou seja, o conhecimento dos alunos não pode ser 
descartado simplesmente porque seus saberes são advindos do 
“senso comum” (com conotação pejorativa), mas o conhecimento 
aportado por eles pode ser mobilizado em um movimento dialético, 
realizando a passagem do senso comum para o pensamento 
sociológico e, depois, retornando para o senso comum a fim de 
analisar sociologicamente a gíria em seu contexto e significados. 

De acordo com as OCEM – Sociologia (BRASIL, 2006), um 
trabalho pedagógico atento ao contexto dos alunos contribuirá para 
o desenvolvimento da capacidade de abstração necessária para o 
desenvolvimento de uma análise da sociedade, além de somar na 
aprendizagem das outras disciplinas, como a matemática, a literatura 
e as artes.

Além disso, há outra preocupação metodológica que o docente 
de Sociologia deve refletir sempre que eleger os conceitos, como 
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recorte principal das suas abordagens: a repetição na forma e no 
conteúdo das aulas pode gerar o desinteresse nos alunos e reforçar a 
ideia equivocada de que a Sociologia é muito abstrata e sem conexão 
com a realidade. 

Dessa forma, o entrelaçamento entre conceitos, teorias e temas 
relacionados às discussões sobre a vida dos alunos e o domínio 
conceitual por parte do professor, aliado ao bom planejamento das 
aulas, preencherão de sentidos o cotidiano da sala de aula, a disciplina 
e a realidade social em torno dos alunos. 

Uma maneira interessante de abordar a Sociologia aproximando-a 
à realidade dos alunos é por meio da adoção de temas. De acordo 
com as OCEM – Sociologia (BRASIL, 2006), a escolha de temas atuais 
é importante para que os jovens se reconheçam enquanto sujeitos 
históricos, ultrapassem o senso comum e percebam como os 
fenômenos sociais da atualidade atravessam suas vidas. 

No entanto, por mais livre que pareça a adoção de temas para as 
aulas, é necessário pontuar que a liberdade de escolha não pode ser 
confundida com improviso em sala de aula. Ao contrário, é necessária 
uma elaboração sobre o tema que se quer tocar para se fazer refletir, 
quais são os pontos que se quer atingir por meio das aulas e das 
discussões e quais são os propósitos pedagógicos dessa atividade.

A proposição de temas não pode se resumir a tratar assuntos 
emergentes, lançando perguntas e coletando respostas e impressões 
dos alunos. Operar no nível das impressões seria catalogar “achismos” 
dos estudantes, sem se aprofundar, de fato, nas questões históricas, 
conceituais e nas amplitudes que a temática pode oferecer.  

Como exemplo, as OCEM – Sociologia (BRASIL, 2006) citam 
a temática da violência. Ao trazer esse tema para a sala de aula, o 
docente pode abordar situações concretas nas quais ela acontece e 
como costuma se manifestar utilizando-se de conceitos e diferentes 
correntes teóricas para explicar tais situações e manifestações. 
Interessa abordar as diferentes faces da violência nas relações 
pessoais, institucionais, a exemplo de como ela se apresenta na escola 
ou ainda o que é a chamada violência simbólica (conceito elaborado 
pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu).
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Fonte: <http://www.cinefrance.com.br/filmes/bourdieu-o-retorno-2016>. Acesso em: 14 mar. 2017.

Figura 3.1 | Pierre Bourdieu (1930-2002)

É possível abordar o uso legítimo da violência pelo Estado, a 
repressão política, a censura, a violência nos meios de comunicação, 
o patrocínio da violência por governos à direita ou à esquerda. É 
importante pontuar que a violência não está apenas ligada ao plano 
físico e à questão da criminalidade. Reduzir o fenômeno da violência 
à questão da criminalidade significa operar no plano superficial do 
fenômeno, dando-lhe um enfoque deturpado ou preconceituoso. 

A Sociologia se ocupa dos diferentes enfoques da violência para 
dar uma visão ampla do fenômeno e explicar como ele acontece 
em nossa sociedade. Será interessante interrogar os alunos sobre 
seus temas de interesses e trazer esses pontos para dentro das 
temáticas. Não seria essa uma proposta metodológica freireana 
de lidar com os temas geradores, que poderiam ser discutidos nas 
aulas de Sociologia? Isso ajudaria os alunos a se conectarem com 
a disciplina e esse processo contribuiria para uma abordagem mais 
sólida da Sociologia em sala de aula. Mas, como dito anteriormente, 
esse tipo de abordagem não deve ser feito sem vigor analítico e sem 
um conhecimento amplo da realidade e dos temas que se pretende 
abordar. Dito de outra forma, a eficácia dessa abordagem igualmente 
necessita de planejamento pedagógico, domínio dos conteúdos 
em interlocução com os saberes prévios, os conceitos e as teorias 
sociológicas. 

O docente de Sociologia que opta por trabalhar com o recorte da 
teoria necessita de atenção, para não reduzir a disciplina somente à 
apresentação dos três autores clássicos: Émile Durkheim, Karl Marx 
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e Max Weber. Abordar teorias exige a contextualização dos autores, 
sendo importante apresentar os elementos que participaram da 
produção do pensamento deles, tal como o momento histórico 
em que eles viveram, as influências teóricas, as participações na 
vida política e nos debates intelectuais da época. Ao trazer toda a 
contextualização histórica, a própria teoria ganha corpo material, 
desmistificando a neutralidade das ciências e a preconcepção de que 
a Sociologia seria pura abstração teórica. 

Segundo as OCEM - Sociologia (BRASIL, 2006, p. 122), para se 
trabalhar com essas três vertentes, é necessário conhecer bem 
o momento histórico em que cada autor viveu e os motivos que 
os levaram a construir tais teorias e conceitos. Por exemplo, o 
pensamento de Karl Marx se relaciona com o momento histórico em 
que ele viveu na Alemanha de seu tempo e outros países europeus 
onde ele habitou. Impossível não tocar na influência de Hegel, nas 
leituras de economia política inglesa em Adam Smith, nos estudos 
dos socialistas Saint-Simon e Charles Fourier, e na sua participação 
nos debates sociais e nos movimentos dos trabalhadores da Europa 
etc.  

Já na Alemanha de Max Weber é preciso considerar o contexto 
após a Guerra Franco-Prussiana, a ascensão de Bismarck e a unificação 
alemã, a Primeira Guerra Mundial, a influência de Kant etc. Ao se 
abordar a obra de Émile Durkheim, deve-se considerar a França após 
a Guerra Franco-Prussiana e a Revolução Francesa, os movimentos 
sociais do seu tempo e o rompimento da visão clerical e monárquica 
de sociedade. As influências de Saint-Simon e de Auguste Comte no 
trabalho intelectual de Durkheim contribuíram para fundamentar sua 
Sociologia. 

Além disso, as OCEM - Sociologia (BRASIL, 2006, p. 123) apontam 
a inviabilidade de se abordar Karl Marx sem tratar a dialética como 
método, a historicidade das relações sociais como fundamento e os 
conceitos de modo de produção, divisão social do trabalho, classe 
e luta de classes, revolução, ideologia, alienação, mais-valia, capital 
etc.  As ideias de contradição e conflito nas relações sociais estão 
presentes em todo seu pensamento e sem essas noções não se 
pode compreender sua teoria. Não podemos também ignorar que 
Karl Marx foi o crítico mais vigoroso ao sistema capitalista, até então. 
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As OCEM – Sociologia (BRASIL, 2006, p. 123) pontuam a influência 
do Positivismo no pensamento de Émile Durkheim, o que nos faz 
compreender sua visão funcionalista da sociedade. Tendo esses 
elementos em vista, tornam-se palpáveis as razões do porquê ele 
partiu do pressuposto de que a sociedade de seu tempo passava por 
uma crise moral acarretada pela dissolução dos valores consolidados 
até então. Para compreender sua teoria, é preciso ater-se aos 
conceitos de fato social, consciência coletiva, coerção e divisão do 
trabalho social ligados aos de solidariedade mecânica e orgânica, 
anomia, normalidade e patologia, religião, moral (laica) e instituição, 
coesão e integração. O rigor conceitual, analítico e metodológico 
de Durkheim consolidou a Sociologia e rendeu a ela o estatuto de 
ciência. Sem dúvidas, o vigor de seu pensamento e a consolidação da 
Sociologia estão entre suas principais contribuições.

De acordo com as OCEM - Sociologia (BRASIL, 2006, p. 123), 
Max Weber tinha o método compreensivo como ponto de partida 
e utilizou a construção de tipos ideais como procedimento de 
investigação para apreender o fundamental na sociedade. Para Weber, 
era necessário compreender e reconstruir os sentidos participantes 
das ações dos indivíduos, bem como o desenvolvimento e os efeitos 
de suas condutas nas relações sociais. Os conceitos de ação social, 
dominação, classes, castas, estamentos e partidos para compreender 
as ações e a divisão do poder nas diferentes sociedades. Com 
elegante percepção, Weber, em sua época, constatou o processo 
de retraimento religioso e racionalização da vida contemporânea, 
que ele chamou de desencantamento. Entre seu legado, estão as 
análises de diferentes éticas religiosas, desde a Antiguidade até o 
Protestantismo, e as formas como a ética protestante se relacionou 
com o desenvolvimento do sistema capitalista.

Ao escolher esse recorte, o professor deve elaborar a apresentação 
do autor numa linguagem acessível, porém rigorosa, escolhendo uma 
seleção dos principais conceitos e temas que podem ser discutidos 
com os alunos para a compreensão do papel de uma teoria científica, 
evidenciando sua linguagem, seus objetos e métodos de pesquisa, 
acompanhados de exemplificações com dados da realidade concreta. 
Compete sempre uma seleção com os fins didáticos a serem 
trabalhados no ensino médio de modo que fique clara a integração 
necessária entre a teoria e os temas abordados, não os apresentando 
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de modo aleatório e arbitrário. 

Eleger o recorte da teoria, abordando uma história da Sociologia 
e seus principais autores clássicos e contemporâneos, tem a 
vantagem de o aluno entrar em contato com o pensamento 
sociológico e conhecer uma abordagem mais rigorosa do ponto de 
vista metodológico e analítico, que o ajudará na compreensão dos 
fenômenos sociais que o cercam. 

Essa abordagem permitirá ao estudante conhecer a Sociologia 
e seus enfoques múltiplos, residindo aí o diferencial das Ciências 
Humanas: um tipo de pensamento que se desenvolve pela 
diversificação e expansão de perspectivas e não da superação de 
teorias, como é o caso das Ciências Naturais. No entanto, acima de 
qualquer coisa, ao se adotar esse recorte. é necessário ter mente o 
público-alvo para a adequação da linguagem científica, a apresentação 
sucinta das teorias e dos contextos histórico-sociais. 

Independentemente do recorte que o professor adotará como 
principal: se conceito, temas ou teorias, o mais importante é que os 
três sejam trabalhados em conjunto e que todos eles tenham a mesma 
ênfase analítica na elaboração e no desenvolvimento do trabalho 
pedagógico. Dito de outra forma, ao tomar um recorte como centro 
e ponto de partida, os outros poderão ser seus auxiliares para o bom 
desenvolvimento do trabalho docente. 

Além disso, independentemente da abordagem escolhida pelo 
professor, é necessário que ele tenha conhecimentos conceituais 
e teóricos sólidos acerca das suas abordagens, que ele tenha 
proficiência nos temas que pretende abordar para não vulgarizar 
as aulas, operando no nível dos achismos. E, ainda, é necessário 
que ele se atente para as questões de ordens pedagógicas quanto 
aos conteúdos e aos métodos, a fim de proporcionar linearidade e 
coerência entre o que ele busca ensinar, como ele busca ensinar, 
os fins que ele pretende atingir e a coerência entre os níveis das suas 
aulas e as exigências de suas avaliações.

Pesquise mais

Vale a pena assistir ao filme Ensaio sobre a cegueira (2008), direção de 
Fernando Meirelles. Ele baseia-se no romance homônimo do escritor 
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português José Saramago. Em Ensaio sobre a cegueira, a cegueira é 
abordada por meio de metáforas. Os personagens são acometidos 
por uma cegueira súbita desconhecida pela medicina. Esta se torna 
epidêmica, fazendo que o Estado submeta os cegos à quarentena, à 
vigilância armada e ao isolamento social. A partir disso, diferentes faces 
do humano, da violência e do poder são postas em práticas. A cegueira 
é uma metáfora para explicar como as pessoas vão se tornando cegas 
ou indiferentes no mundo contemporâneo.

O filme abre caminhos para reflexões analíticas e temáticas em 
Sociologia, como violência, individualismo, consumo, desumanização, 
poder, políticas públicas, indiferença social etc. Para além da obra, vale 
a pena ler o romance de José Saramago.

Sem medo de errar
Na aula de hoje conversamos sobre questões pedagógicas 

que tocam a formação e o trabalho docente. Foram abordadas as 
possibilidades de se trabalhar a Sociologia no ensino médio de modo 
que ela seja traduzida e se aproxime da realidade dos alunos sem 
perder de vista seu rigor científico. 

A partir das discussões de hoje, podemos retomar as indagações 
de Alexandra acerca do papel do sociólogo e da formação docente 
como contribuintes para a superação dos preconceitos e das 
desigualdades que imperam em nossa sociedade. Alexandra se 
perguntou: “como seria possível trabalhar os conteúdos da disciplina 
de Sociologia em sala de aula?" e “como a Sociologia poderia ser 
mobilizada na compreensão da realidade social?".

Conhecemos que a Sociologia no ensino médio pode ser 
mobilizada a partir de recortes teóricos, conceituais e temáticos, 
tendo em vista a adequação da linguagem científica de acordo 
com o público-alvo. A aproximação da Sociologia à realidade social 
dos jovens também deve ser feita com base no domínio analítico, 
conceitual e teórico por parte do professor. Ele, por sua vez, deve 
adequar a disciplina e seus debates ao mundo dos jovens, porém isso 
não deve ser feito de modo aleatório e arbitrário, mas sim de maneira 
vigorosa do ponto de vista teórico-conceitual e bem planejada do 
ponto de vista metodológico. 
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Tal cuidado e sensibilidade por parte do docente muito contribuirá 
para a apropriação do saber por parte dos alunos, enriquecendo sua 
visão de mundo e imprimindo sentido à Sociologia na educação 
básica.

Faça valer a pena

1. Se o educador parte da preocupação em inter-relacionar o aluno e o 
cotidiano da sala de aula, caberá a ele propor meios para a descoberta e 
construção do conhecimento. Isso quer dizer que não é somente a estrutura 
curricular da disciplina que deve ser alvo de preocupação, mas também as 
conexões que há entre a ciência que ele ministra e os problemas sociais 
pontuais do cotidiano de seu público.

Analisando o texto, é possível constatar a importância da adequação da 
disciplina de Sociologia à realidade social dos alunos do ensino médio, 
por exemplo. Isso ocorre, porque: 

a) O conteúdo não pode ser um fim em si, mas um meio para a construção 
do conhecimento e da conscientização dos alunos. 

b) O nível de dificuldade da disciplina deve estar fundamentado no nível 
de exigência do professor e não no nível de compreensão do aluno.

c) A Sociologia é puramente teórica, daí a necessidade de usar metáforas 
para que os estudantes a compreendam.

d) O conteúdo ministrado e a avaliação de retenção desses conteúdos 
pelos alunos são o fim da Sociologia e do processo de ensino-
aprendizagem. 

e)  O conteúdo não constitui importância no planejamento curricular e 
pedagógico da disciplina de Sociologia no ensino médio.

2. Acerca do ensino de Sociologia na educação básica:

“Um tema não pode ser tratado sem o recurso a conceitos e a teorias 
sociológicas senão se banaliza, vira senso comum, conversa de botequim. 
Do mesmo modo, as teorias são compostas por conceitos e ganham 
concretude quando aplicadas a um tema ou objeto da Sociologia, mas a 
teoria a seco só produz, para esses alunos, desinteresse”.

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. 
Ciências humanas e suas tecnologias. In: Orientações curriculares para o 
ensino médio. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006. p. 117.

O texto anterior aborda a adoção de recortes, como tema, conceitos 
e teorias no ensino de Sociologia entre os jovens. Analisando o texto, é 
possível compreender que:

a) A escolha de temas para tratar a Sociologia dispensa qualquer outro 
recurso metodológico.
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b) A escolha de uma “história da Sociologia clássica” atende a todas as 
necessidades pedagógicas no ensino de Sociologia.

c) A adoção de um único recorte é o meio mais satisfatório e produtivo para 
tratar a Sociologia. 

d) A adoção desses recortes será mais consistente se eles forem trabalhados 
em conjunto. 

e) A adoção exclusiva de conceitos como o recorte metodológico em 
Sociologia é altamente satisfatória.

3. Acerca das escolhas do docente no planejamento de suas aulas: 

“Seja qual for o ponto de partida inicial – conceitos, temas ou teorias –, 
é necessário que o professor tenha conhecimentos conceituais e teóricos 
sólidos, além de saber com muita proficiência os temas que pretende 
abordar”. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. 
Ciências humanas e suas tecnologias. In: Orientações curriculares para o 
ensino médio. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006. p. 125.

O texto anterior aborda o papel do docente e as atitudes necessárias 
para um trabalho pedagógico consistente. No texto é possível entender a 
importância:

a) Da recitação dos conteúdos e da sua transferência em sala de aula.

b) Do domínio dos conteúdos e da importância da formação docente.

c) Do domínio dos conteúdos, que deve vir por meio da intuição e da prática.

d) Do improviso e da arbitrariedade na condução da disciplina.  

e) Do dom do saber que há no domínio dos conteúdos.
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Seção 3.3

O fomento da pesquisa da investigação metódica 
como elemento imprescindível na formação do 
estudante

Diálogo aberto 

Caro aluno,

Na aula de hoje conversaremos um pouco sobre pesquisa e 
metodologia utilizadas na elaboração de um projeto de pesquisa 
científica. A partir dessas discussões, veremos como a pesquisa 
científica pode nos auxiliar no desenvolvimento das aulas de 
Sociologia. O pensamento científico e o olhar sociológico têm o 
papel de nos retirar da superfície do senso comum e nos ajudar a 
desenvolver uma percepção mais investigativa e crítica da realidade. 
Sendo assim, para entrarmos nesse diálogo, vamos retomar a história 
de Alexandra.

Você já foi apresentado a Alexandra e viu seus planos de continuar 
os estudos ingressando em uma universidade. Ela era uma jovem 
cheia de questionamentos e isso ocorria pelo fato de não aceitar 
instantaneamente as respostas prontas. A garota pensava que os 
fatos tinham suas raízes históricas e, por isso, suas razões nos eram 
desconhecidas de imediato. E foi com essas ideias que Alexandra 
ingressou no curso de Ciências Sociais, saindo já no primeiro ano de 
graduação em busca de um docente que a orientasse. 

Ela se interessava pela Sociologia e desejava estudar as populações 
em situação de rua. A experiência da parábola contribuiu para que ela 
escolhesse esse tema por causa da invisibilidade, do descaso e da 
violência a que essas pessoas estavam submetidas. Ela apostava que 
a naturalização das desigualdades sociais e da violência, como a fome 
e a miséria, tornava as pessoas em situação de rua “invisíveis” e até 
indesejadas aos olhos da nossa sociedade. Por isso, ela questionava 
o discurso do senso comum de que “morador de rua era vagabundo” 
e pensava que esse tipo de fala era ideológico e não sociológico. 
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Essas eram as ideias de Alexandra, não eram inéditas, mas ela tinha 
vontade de pesquisar sobre, uma vez que julgava esse tema muito 
importante. Afinal, as teorias, as análises sociológicas e a realidade 
social não esgotavam em si mesmas. Mas como construiria um objeto 
de pesquisa? E quais eram os instrumentos analíticos e os métodos 
necessários para transformar as hipóteses em projeto de pesquisa?

Não pode faltar

O ser humano é um animal racional e se distingue dos outros 
pela sua capacidade de raciocínio e abstração. O conhecimento, a 
abstração, a fala verbalizada e a simbolização da vida são características 
dos seres humanos que lhes permitem ordenar e imprimir significado 
às experiências. 

O conhecimento humano implica uma relação entre o sujeito do 
conhecimento e o objeto a ser conhecido, estabelecendo daí uma 
apropriação do saber, que passa a integrar a vida e a construção de 
ideias dos sujeitos. 

Mas, então, só tem conhecimento aquele que realiza pesquisa 
científica? 

Não. O conhecimento do tipo senso comum é um saber social, ele 
nos é uma das primeiras formas de conhecimento, pois é adquirido 
pelos sujeitos nas suas experiências cotidianas por meio das relações 
pessoais, familiares, comunitárias, de crença etc. Ele engloba hábitos, 
costumes, crenças, tradições, normas e regras de acordo com o meio 
no qual o sujeito está inserido. 

Sendo assim, não é somente no mundo das ciências que há 
conhecimento. No mundo social também há, mas ele é subjetivo, 
pessoal, contextual, heterogêneo e acrítico, já que se conforma 
com o meio e com os interesses do grupo que o reproduz. Por 
ser derivado das experiências vividas de maneira direta ou indireta 
(como o ouvir) no cotidiano dos sujeitos, esse tipo de conhecimento 
não é sistematizado, racionalizado nem submetido a um tipo de 
comprovação da sua veracidade. Por isso, o senso comum não é 
idêntico nem equivalente ao conhecimento científico, ou seja, não 
pode ser substituído pelo conhecimento científico, uma vez que 
ambos não têm o mesmo estatuto, já que lidam com formas muito 
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diferentes de construção das ideias. 

Diferentemente do senso comum, o conhecimento científico 
é uma conquista recente da humanidade que data da revolução 
científica do século XVII. Nesse período, a ciência consolidou seu 
próprio lugar se autonomizando em relação às outras formas de 
saber, como o pensamento religioso e o filosófico. O conhecimento 
científico procede por métodos, ou seja, por um conjunto de regras e 
técnicas que ordena e organiza racionalmente as investigações, a fim 
de produzir resultados sistematizados que podem ser submetidos às 
análises e contestações.  

Gil (2008) aponta que até a primeira metade do século XIX, 
os estudos sobre o homem e a sociedade eram realizados por 
teólogos e filósofos. A partir da segunda metade do século XIX, a 
atmosfera científica, intelectual, política e tecnológica da época 
sentiu necessidade de construir conhecimentos acerca do homem 
e da sociedade com dados e métodos tão confiáveis e verificáveis 
como eram realizadas as pesquisas nas ciências da natureza. As 
teorias do Positivismo, formuladas por Auguste Comte, deram os 
primeiros passos nessa direção. E como já debatemos outrora, foi 
Émile Durkheim, na esteira de Comte, quem consolidou a Sociologia 
enquanto ciência por meio de uma rigorosa sistematização acerca da 
teoria sociológica e de seus métodos de pesquisa. 

A metodologia científica é o estudo sistematizado e lógico 
dos métodos empregados em cada área do saber científico, seus 
fundamentos, seus procedimentos e sua validade em relação às 
teorias científicas. E por ser o estudo dos métodos, a metodologia 
científica relaciona-se diretamente com a atividade da pesquisa 
científica.

Assimile

Método vem do grego methodos e significa, literalmente, “o caminho 
para chegar a um fim”. Método, então, designa um objeto a ser alcançado, 
apontando o caminho para alcançá-lo. Metodologia é o estudo do 
método, são as regras e os procedimentos estabelecidos para se realizar 
uma pesquisa. 

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa científica é 
um processo racional que busca oferecer respostas e entendimentos 
acerca de determinados problemas. Para se chegar a uma resposta, 



U3 - Princípios orientativos da docência em Sociologia 145

é realizada toda uma investigação feita por meio de um conjunto 
de regras e procedimentos metodológicos. Essa ordenação da 
pesquisa científica está presente em todas as áreas do saber científico, 
independentemente de se tratar da área de Humanidades, Ciências 
Exatas, Biológicas, da Saúde ou Tecnologia. Apesar de cada área 
contar com procedimentos próprios, a racionalidade, a objetividade, 
a observação, a neutralidade, as comparações, as análises, as 
ordenações, a organização e a comprovação dos dados estão 
presentes em todas as áreas. 

Mas há um dado em comum entre o conhecimento do senso 
comum e o científico: a curiosidade. De acordo com Freire (1996), 
toda forma de conhecimento nasce da curiosidade humana, e isso 
vale para o senso comum e para a ciência. A diferença que podemos 
apontar é que no senso comum a curiosidade permanecerá no plano 
das impressões pessoais, das explicações prontas e da verificação 
vivida no cotidiano. Já na pesquisa científica, ela é o motor para se 
avançar na busca por respostas racionais, na direção de investigações 
profundas, resultando em dados sistematizados e teorias validadas.

Reflita

Apesar de a curiosidade ser o motor do conhecimento, não basta 
somente a curiosidade para realizar uma pesquisa científica. É necessário 
que o pesquisador tenha conhecimentos na sua área de pesquisa, 
a exemplo, de conhecer a bibliografia, a língua (ou línguas) na qual o 
material está publicado, acerca dos procedimentos metodológicos 
adotados na construção de um projeto científico e no desenvolvimento 
de uma pesquisa.

Ao elaborar um projeto de pesquisa, devemos considerar os 
nossos limites no que se refere à língua, à localidade e aos recursos 
financeiros. Pois de nada adiantaria a proposição de uma pesquisa 
em um país estrangeiro se o pesquisador não tiver nenhum auxílio 
financeiro de uma instituição de fomento à pesquisa ou qualquer 
recurso financeiro para realização desta.  

E como construir um projeto de pesquisa? 

A construção deste conta com várias etapas: a escolha do 
tema, a definição do objeto a ser investigado, problematizando-o e 
valorizando-o devidamente, as hipóteses, os objetivos que se quer 
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atingir, os procedimentos metodológicos a serem adotados na 
investigação e o seu planejamento cronológico.

O início de uma pesquisa é um processo muito vago, sabemos 
o que queremos pesquisar, de forma geral, mas não exatamente 
como começar e como fazer. Primeiramente, é necessário definir e 
delimitar o objeto a ser investigado. Para isso, é necessário realizar 
o levantamento bibliográfico escolhendo as leituras que mais 
contribuirão para seu projeto, a fim de conhecer e se aprofundar nos 
debates sobre o tema. Na escolha do tema de pesquisa, é importante 
ter noção dos nossos limites dentro de uma investigação, pois não 
será uma atitude positiva escolher um tema que você não sinta 
nenhum tipo de envolvimento ou empatia em pesquisar. Além disso, 
de nada adiantará querer “inventar” um objeto sem dialogar e debater 
com a literatura de referência na área.

Exemplificando

Por exemplo, você pode propor o estudo de um determinado grupo 
étnico, social ou econômico dentro de um contexto migratório. Pode 
ser que este não tenha sido estudado até então ou que tal corrente 
migratória esteja acontecendo pela primeira vez no país em que você 
pretende abordar.

Apesar de um estudo como esse oferecer uma novidade do ponto 
de vista do objeto, a área de pesquisa sobre migrações nacionais e 
internacionais já tem uma tradição científica e literária, de modo que 
você abordará um fenômeno social recente nos estudos migratórios 
do seu país, mas dialogará com a literatura científica já consolidada na 
área. A novidade da pesquisa não está em construir uma base teórica “do 
nada”. A roda da ciência já foi inventada, o que fazemos é imprimir novas 
cores a ela numa somatória de várias outras existentes. 

Dessa forma, os limites mencionados anteriormente não anulam 
as possibilidades de oferecermos novos dados, novas teorias, novos 
olhares. Além disso, você não precisa necessariamente se cobrar para 
investigar um objeto inteiramente inédito, você pode aprofundar um 
debate já existente, ou propor uma abordagem nova para temas e/
ou teorias já consolidadas, propor novas leituras de autores, diálogos 
entre eles etc. De acordo com as OCEM – Sociologia (BRASIL, 2006), 
o pensamento sociológico opera por meio da análise, da crítica, do 
aprofundamento, pela expansão de ideias, temas e teorias. Dessa 
forma, podemos notar que pesquisar em Sociologia é ter um campo 
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repleto de possibilidades. 

E como estas são imensas, será necessário, primeiramente, 
escolher um tema para a pesquisa sociológica, ou “o que se quer 
conhecer”. Suponhamos que você deseje pesquisar o racismo. O 
levantamento bibliográfico sobre o tema e a leitura desse material o 
ajudarão a conhecer seu tema de pesquisa e a definir melhor o objeto 
de estudo. Agora, imagine que você definiu seu tema de pesquisa: 
o racismo na escola, mas este ainda é bastante geral. A literatura da 
área, a orientação docente e sua empatia com o tema guiarão esse 
processo de escolha. 

Com o tema eleito, será preciso definir e delimitar o objeto a ser 
pesquisado e estabelecer o debate teórico entre os autores, as teorias 
e o objeto.  Imaginemos que o aluno está cursando licenciatura em 
Sociologia e se interessa pela temática do racismo na sociedade 
brasileira e pelos temas da educação. Após leituras, conversas e 
debates, o aluno consegue apontar seu objeto de pesquisa: o racismo 
na escola. No entanto, ainda este objeto está muito vago e será 
preciso defini-lo melhor, então, ele delimita um pouco mais o objeto 
de pesquisa: a reprodução e a prática do racismo no ambiente da 
sala de aula. Entretanto, ainda falta estabelecer mais recortes na sua 
definição, a exemplo, pesquisar a reprodução e a prática do racismo 
no ambiente da sala de aula, mas em que contexto? 

Dentre esses recortes, podemos apontar a delimitação e definição 
do contexto: se escola primária, básica, técnica ou universidade. 
Se será do contexto urbano ou rural. Se urbano, se será em bairro 
periférico ou central. Ainda, se será a educação pública ou a privada, 
ou ambas, a fim de realizar um estudo comparativo.

Ademais, será preciso delimitar outras características, como o 
grupo a ser pesquisado a partir da eleição da faixa etária, a classe 
social, o gênero etc. E estabelecer a posição na qual o racismo será 
encontrado e analisado na sala de aula: se será nas relações entre os 
alunos, entre professores e alunos, entre diretores e alunos, diretores 
e professores. O estudo focalizará apenas em um grupo específico, 
se abordará um tipo de relação ou abarcará outras. Se sim, quais?  O 
estudo focalizará uma disciplina escolar ou várias? Ainda falta construir 
o problema para ser investigado que sua pesquisa buscará responder 
por meio das observações e análises.
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Por exemplo, o pesquisador poderá propor o seguinte problema: 
o fenômeno do racismo é reproduzido em sala de aula? A delimitação 
do objeto ainda proporá a hipótese, ou as hipóteses, em relação ao 
problema levantado: o racismo é reproduzido e praticado em sala de 
aula, e como opera esse fenômeno entre os alunos do ensino médio 
da escola X? Somente uma exemplificação: a pesquisa poderá propor 
a análise do discurso do racismo nas aulas de História do ensino 
médio, principalmente, quando se aborda a história do Brasil colônia 
e a escravidão, observando as discussões em sala e verificando as 
dinâmicas nas relações entre estudantes e educador. Além disso, 
o pesquisador poderá propor a verificação de que há a prática de 
racismo e como ele opera entre os alunos do ensino médio nas 
aulas de Educação Física, observando as dinâmicas das formações 
de equipes.

Aqui poderá ser observado como as características fenotípicas da 
“cor” dos alunos os agrupam ou os excluem na formação de grupos 
para as dinâmicas de jogos esportivos, por exemplo. Além disso, é 
preciso ressaltar outro ponto importante: a viabilidade da pesquisa. O 
pesquisador deverá atentar-se à solicitação da autorização à equipe 
escolar para a realização da pesquisa. 

Estabelecidas as problematizações e as hipóteses do objeto, será 
preciso apontar o “por que conhecer”. Nesse cenário, o objeto deverá 
ser exposto, debatido com a literatura da área, ser problematizado 
apontando suas implicações no campo social e educacional e a 
importância da realização da pesquisa. 

Estabelecidos esses recortes, será preciso apontar como 
conhecer o objeto. Nesse momento, falamos sobre o tipo de método 
de pesquisa a ser empregado, ou seja, a forma como pretendemos 
conhecer e observar o fenômeno e de acordo com qual corrente 
teórica será realizada essa etapa. Primeiramente, a pesquisa será 
qualitativa ou quantitativa?

De maneira breve, se a pesquisa for qualitativa, ela não se 
preocupará com a representatividade numérica, mas dará ênfase para 
os aspectos gerais do objeto, a fim de captar suas especificidades. 
Sua coleta de dados poderá ser semiestruturada ou utilizar o método 
etnográfico, se realizada a pesquisa de campo (observação in loco) 
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voltando-se para o aprofundamento das questões propostas no 
projeto inicialmente. 

Se a pesquisa for quantitativa, ela dará ênfase à representatividade 
numérica dos dados, se delimitará a uma menor quantidade 
de conceitos, utilizará métodos formais para a coleta de dados, 
focalizará sua análise na interpretação objetiva dos dados numéricos 
e estatísticos.  

No entanto, resta um componente importante para o 
desenvolvimento de um projeto de pesquisa: indicar os procedimentos 
metodológicos de como se pretende obter os dados da pesquisa. 
Embora toda pesquisa científica se inicie por meio da teórica, com 
o levantamento dos dados bibliográficos, é possível realizar uma 
pesquisa que se baseie somente em estudos bibliográficos, a chamada 
pesquisa teórica. 

Em Sociologia, os procedimentos da pesquisa teórica e os da de 
campo são os mais usuais. De forma geral, a pesquisa teórica lida com 
o levantamento bibliográfico de pesquisas publicadas e já analisadas. 
De acordo com Gil (2008), numa pesquisa social é frequente que a 
pesquisa teórica investigue ideologias ou se proponha a diferentes 
análises sobre um mesmo objeto.

A pesquisa de campo, além de realizar a pesquisa bibliográfica e 
documental, consiste na investigação in loco, ou seja, a coleta de 
dados será realizada no contexto proposto no projeto, junto das 
pessoas ou do grupo a serem investigados. Esses procedimentos 
nasceram na Antropologia, a partir do método etnográfico, que 
consiste na vivência em campo e na descrição da cultura do povo 
estudado.  

Após a etapa da coleta de dados, inicia-se a descrição, a análise 
de dados e as considerações finais. A partir da pesquisa, as perguntas 
iniciais poderão ser respondidas e as hipóteses confirmadas ou não. A 
investigação social lida com as pessoas, com grupos, com fenômenos 
sociais, com instituições etc. Por isso, não é possível prever de 
antemão o resultado das análises. Por vezes, as hipóteses levantadas 
no início da pesquisa podem ser confirmadas, ou, então, as dinâmicas 
da pesquisa de campo podem apontar para caminhos totalmente 
inesperados, o que é positivo, pois esse tipo de pesquisa pode levantar 
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dados não abordados. E após definir esses procedimentos em seu 
projeto de pesquisa, a etapa final será o planejamento cronológico 
para a realização dela.

Os procedimentos gerais descritos anteriormente estão 
relacionados à organização de um projeto de pesquisa científica em 
Sociologia. No entanto, como a pesquisa pode auxiliar o professor 
dessa disciplina do ensino médio?

De acordo com as OCEM – Sociologia (BRASIL, 2006), guardados 
os limites de uma pesquisa científica no mundo acadêmico, ela 
pode ser trazida para o ensino médio atuando como auxiliar no 
desenvolvimento da disciplina de Sociologia, aliando o conhecimento 
teórico à experiência prática daquilo que os alunos estão aprendendo. 
Esse processo ajudará os estudantes a entenderem as explicações 
dos fenômenos sociais. 

A pesquisa pode ser feita após as apresentações teóricas, 
conceituais ou temáticas para a verificação ou aplicação do que foi 
estudado, ou antes das explicações, encaminhando os educandos 
para discussões sobre teorias, conceitos ou temas. É importante 
que o docente tenha em mente os limites da pesquisa no ensino 
médio e que, nesse nível do ensino, não pretenda desenvolver uma 
monografia. A pesquisa exploratória pode ser uma ferramenta muito 
positiva, porque ela familiarizará o aluno com os procedimentos de 
uma pesquisa e com o tema da pesquisa. De acordo com Gil (2008), 
a pesquisa exploratória consiste no levantamento bibliográfico, nas 
entrevistas com pessoas que vivenciaram o tema da pesquisa e na 
análise das respostas a fim de chegar a conclusões. 

Entretanto, as OCEM – Sociologia (BRASIL, 2006) ressaltam que, 
para utilizar a pesquisa no ensino médio, é necessário que o educador 
explique o que é a pesquisa sociológica, para que os estudantes não 
a confundam com coleta de impressões pessoais. Nesse momento, 
será importante abordar os procedimentos da objetividade, da 
neutralidade e do olhar sociológico, a fim de que os alunos ultrapassem 
as explicações pessoais e entrem numa perspectiva social da 
análise e dos resultados da pesquisa. Será interessante construir um 
esboço de projeto a fim de que o estudante compreenda as etapas 
metodológicas e objetivas de uma pesquisa e conheça os diferentes 
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tipos dela, coleta de dados, os diversos tipos de fontes bibliográficas, 
além de abordar o estilo e a normatização de uma escrita científica. 

Dessa forma, trazer a pesquisa para dentro da sala de aula e, ao 
mesmo tempo, introduzir o aluno às regras e técnicas da pesquisa 
cientifica contribuirão para que ele se familiarize com esse tipo 
de linguagem e, ainda, conheça mais uma maneira de aprender e 
vivenciar a Sociologia.

Pesquise mais

Vale a pena ver o filme Gênio indomável (1998), sob direção de Gus 
Van Sant. Ele retrata a história de Will, um jovem genioso que já teve 
passagens pela polícia e que é genial, extremamente inteligente, 
habilidoso e autodidata na Matemática. Ele trabalha como faxineiro 
em uma universidade e, durante seu expediente, resolve uma equação 
dificílima deixada na lousa. 

O filme é interessante para debater conhecimento empírico, científico, 
metodologia, sensibilidade e questões sociais.

Sem medo de errar

Neste encontro, conversamos sobre as formas de conhecer no 
senso comum e no pensamento científico. A partir do conhecimento 
científico, abordamos alguns elementos metodológicos de um projeto 
de pesquisa científica. Para isso, percorremos brevemente as etapas e 
técnicas para a construção de um projeto de pesquisa em Sociologia. 
E, para finalizar, apontamos como essa pesquisa pode ser trazida para 
a sala de aula, a fim de auxiliar o professor de Sociologia no ensino 
médio. Pois a proposição de pesquisas para os estudantes aliará os 
conhecimentos teóricos, conceituais e temáticos apreendidos e os 
materializará, de forma prática, por meio do desenvolvimento de 
pesquisas na educação básica.  

Agora, já podemos responder às perguntas de Alexandra. Vimos 
que ela ingressou na universidade, interessava-se pela Sociologia e 
desejava estudar as populações em situação de rua, pois, para ela, 
era inconcebível o descaso e a violência a que essas pessoas estavam 
submetidas. 

Alexandra encontrou uma professora que a orientasse. Ela já tinha 
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seu tema de pesquisa e era a hora de conhecer e iniciar as etapas de 
um projeto de pesquisa científica. A garota realizou o levantamento 
bibliográfico da área, conheceu diferentes autores e diversas realidades 
da população em situação de rua nas mais variadas regiões do Brasil e 
de outros países. Ela apostava que a naturalização das desigualdades 
sociais e da violência, como a fome e a miséria, tornava as pessoas 
em situação de rua “invisíveis” e até indesejadas aos olhos da nossa 
sociedade. 

Com a bibliografia, ela percebeu os diferentes fenômenos em 
torno dessa população. Ela também entendeu que essas pessoas 
eram estigmatizadas por estarem “fora” do sistema de produção 
econômico, cuja ideologia não respeitava a dignidade humana 
daqueles que não geravam riquezas. Ela sempre questionou o 
discurso do senso comum de que “morador de rua era vagabundo” 
e pensava que esse tipo de fala era ideológico e não sociológico. A 
leitura e o estudo de pesquisas na área começaram a abrir seu olhar e 
a fundamentar o tema da sua pesquisa e, então, um mundo começou 
a se estender diante dos seus olhos.

Ela sabia que suas ideias de pesquisa não eram inéditas, mas 
ela tinha vontade de pesquisar esse tema porque julgava-o muito 
importante do ponto de vista social. Afinal, as teorias, as análises 
sociológicas e a realidade social não esgotavam em si mesmas e, 
por mais que existissem pesquisas na área, sempre haveria qualquer 
ponto carente de visão ou revisão. 

Alexandra construiu seu projeto de acordo com os instrumentos 
analíticos e metodológicos necessários para transformar suas 
hipóteses em um projeto de pesquisa. Ela propôs a coleta e a análise 
das histórias de vida da população de rua, o que ocorreu em um 
albergue transitório da sua cidade natal. Para isso, ela realizará uma 
pesquisa de campo de cunho etnográfico, ressaltando a importância 
desta para argumentar que essa população era “invisível” aos olhos da 
sociedade e o estigma sobre ela também tornava oculta a trajetória de 
vida e os motivos que os levaram à condição de rua. Isso reproduzia 
ainda mais a sua exclusão aos olhos da sociedade; a invisibilidade 
social negava a humanidade dessas pessoas.

Por isso, era importante conhecer as histórias de vida da população 
de rua para compreender tal fenômeno numa perspectiva social. As 
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pesquisas científicas não ficam reduzidas à academia, elas também 
colaboram com as políticas públicas para que se possa pensar em 
estratégias de acolhimento e de combate dos problemas sociais.

Para Alexandra, era importante conhecer as histórias de vida das 
pessoas em situação de rua e compreender esse problema social de 
forma sociológica. Afinal, nenhuma pessoa nasce com o desejo de 
ser invisível e estigmatizada pela sociedade, não é mesmo?

Faça valer a pena

1. Acerca da pesquisa em Sociologia na Educação Básica. 

“Há uma prática comum de mandar os alunos pesquisarem qualquer coisa 
e de qualquer modo, ou seja, se o tema em discussão é o desemprego, por 
exemplo, diz-se para os alunos procurarem desempregados e perguntarem 
a eles por que estão desempregados, o que acham disso e quem é o culpado 
por essa situação. Ora, o resultado dessa “pesquisa” será normalmente um 
conjunto de ideias soltas, de senso comum, explicações individualistas e, 
ademais, sem nenhuma perspectiva social para se entender seu resultado”.

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. 
Ciências humanas e suas tecnologias. In: Orientações curriculares para o 
ensino médio. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006. p. 126.

O texto anterior aborda um problema recorrente na proposição de pesquisas 
no ensino médio. Esse impasse pode ser entendido como:

a) Um problema de ordem pedagógica, pois a pesquisa não deve ser proposta 
no ensino médio porque ela não participa das atividades curriculares.

b) Um problema de ordem cognoscível, pois os alunos da educação básica 
não têm capacidade intelectual para o desenvolvimento de pesquisas. 

c) Um problema de nível de escolaridade, pois a pesquisa está reservada 
somente para o universo científico-acadêmico. 

d) Um problema de ordem metodológica, pois a ausência de explicações 
acerca dos procedimentos e métodos da pesquisa acaba por reproduzir as 
ideias do senso comum. 

e) Um problema de ordem ética, pois o professor que propõe a pesquisa 
quer se furtar do dever de ensinar.

2. “É papel da escola ensinar o aluno a pensar, desenvolver suas capacidades 
mentais, propiciar-lhe condições para descobertas e acesso independente 
aos conhecimentos. [...]. Trabalhar a ciência na sua história, na sua lógica e 
no seu método apresenta-se, nessa visão, como uma das grandes tarefas 
da escola”. 

Fonte: SAVIANI, N. Saber escolar, currículo e didática. Problemas da 
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unidade conteúdo/método no processo pedagógico. 6. ed. Campinas: 
Editora Autores Associados, 2010. p. 72.

O texto aborda a importância de trabalhar a ciência e seus métodos em 
sala de aula. Sendo assim, esse trabalho pode ser encarado como:

a) Uma ferramenta auxiliar que contribuirá para o desenvolvimento 
intelectual dos alunos e para a verificação dos conteúdos teóricos 
apreendidos. 

b) Um instrumento dispensável que atrapalhará o desenvolvimento 
conteudista das disciplinas e confundirá os alunos quanto aos conteúdos 
aprendidos.

c) Uma ferramenta de classe que está reservada ao universo acadêmico 
e que não auxiliará os alunos do ensino médio, principalmente, os das 
escolas públicas. 

d) Uma medida pedagógica antidemocrática, uma vez que nem todos os 
alunos se interessarão pelo desenvolvimento da pesquisa.

e) Uma ferramenta auxiliar que contribuirá para o desenvolvimento da 
disciplina escolar intitulada Biologia.

3. Acerca da pesquisa no ensino médio. 

“Assim, é necessário fazer ao menos um esboço de projeto de pesquisa 
exploratória, ou seja, não se pretende aqui desenvolver uma pesquisa para 
que no final se tenha uma monografia, mas apenas alertar o aluno para 
a necessidade, antes de tudo, de ele se conscientizar daquilo que quer 
pesquisar.”

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. 
Ciências humanas e suas tecnologias. In: Orientações curriculares para o 
ensino médio. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006. p. 126. 

O texto aborda a proposição da pesquisa no ensino médio e seus limites. 
Considerando esses elementos, o educador deve:

a) Desenvolver o senso autodidata dos alunos, encarregando-os de eles 
mesmos apreenderem os métodos da pesquisa e realizarem sozinhos 
todas as etapas da pesquisa exploratória.

b) Voltar-se para o desenvolvimento dos conteúdos de sua disciplina 
abandonando qualquer tipo de atividade de pesquisa.

c) Solicitar resultados de pesquisas no mesmo nível do senso comum.

d) Cobrar resultados de pesquisa no mesmo nível de pesquisas 
desenvolvidas no nível da graduação. 

e) Planejar, de forma consciente, tal atividade, atentando-se para os limites 
da pesquisa no ensino médio, além de apresentar os procedimentos da 
pesquisa aos alunos, familiarizando-os com esses métodos.
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Unidade 4

Práticas de ensino nas 
Ciências Sociais: mediações 
pedagógicas

Caro aluno,

Nesta unidade, abordaremos diferentes metodologias de 
ensino que podem ser trabalhadas na disciplina de Sociologia. 
Conversaremos sobre as práticas pedagógicas tradicionais 
e contemporâneas e veremos as diferentes estratégias de 
ensino e recursos pedagógicos que podemos lançar mão no 
trabalho docente. 

A nossa intenção é conversar sobre as diferentes 
possibilidades de práticas pedagógicas e oferecer a você 
um leque de ferramentas, que pode auxiliar na construção e 
apropriação do conhecimento por parte dos alunos. 

Entendemos que esse diálogo é muito importante para a 
formação docente, dessa forma, esperamos capacitá-lo para 
um trabalho docente crítico em relação aos conteúdos, reflexivo 
para pensar as diferentes abordagens para a sala de aula, 
autônomo para buscar sempre novas estratégias de ensino para 
a disciplina e comprometido em desenvolver um conhecimento 
crítico e ativo junto aos futuros estudantes. Desejamos que este 
material o capacite em relação à sua formação e o inspire no 
seu trabalho docente. Para isso, pensamos no seguinte contexto 
de aprendizagem:

Sandra é professora de Sociologia no ensino médio de 
uma escola pública estadual no Estado do Pará. No primeiro 
semestre, ela propôs uma atividade interdisciplinar entre a 
Sociologia, a História e a Literatura para debater os temas 
sociais do preconceito e do racismo contra as populações 

Convite ao estudo
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afrodescendentes e indígenas. Os propósitos das atividades 
eram debater o racismo e o preconceito, problematizar as 
heranças históricas da colonização e da escravidão, e buscar 
a superação do racismo e do preconceito por meio do 
reconhecimento e da valorização das heranças culturais das 
populações afrodescendentes e indígenas. Para materializar 
essas ações, Sandra propôs a leitura dos romances O Mulato, 
de Aluísio Azevedo, e O Guarani, de José de Alencar, a fim de 
estabelecer conexões entre a Sociologia, a História e a Literatura. 
A leitura dos romances visava exercitar uma leitura sociológica 
dos textos. Entretanto, para a professora colocar em prática 
tal projeto, ela teria que lidar com situações de conflito na sala 
de aula: alguns alunos evangélicos de Sandra se recusaram a 
participar dos seminários e a ler os livros, sob a alegação de 
que os temas das religiões e culturas de matrizes africanas e 
indígenas eram “satanistas” e feriam suas crenças religiosas. 
Como Sandra enfrentaria tal conflito? Como ela solucionaria 
esse problema, uma vez que os debates sobre racismo e 
preconceito propostos por ela estavam materializados na sala 
de aula no exercício da sua própria disciplina?
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Seção 4.1

Aula expositiva: adaptando um recurso 
tradicional

Caro aluno, 

Nesta seção, abordaremos a prática pedagógica mais conhecida 
por professores e alunos: a aula expositiva. Neste momento, 
refletiremos sobre alguns recursos que podem ser mobilizados nesse 
tipo de aula para tornar sua dinâmica mais ativa e atrativa, de modo 
que apreenda mais o interesse dos alunos. Para iniciar nossa conversa, 
vejamos a seguinte situação geradora de aprendizagem:  

Você foi apresentado à história da professora Sandra, a qual 
propôs uma atividade pedagógica voltada para a leitura de textos, 
para a pesquisa e para os seminários sobre as heranças culturais das 
populações indígenas e as populações negras presentes na sociedade 
brasileira. Os objetivos de Sandra eram abordar as contribuições 
dessas populações para a nossa formação social e problematizar 
o racismo e o preconceito, aos quais ela foi submetida, além dos 
processos que a deixou às margens da sociedade brasileira. Vimos 
que a proposição dos temas gerou uma atmosfera de conflito na 
sala de aula. Pois alguns alunos evangélicos de Sandra se recusaram 
a participar dos seminários e da leitura dos livros O Mulato, de Aluísio 
Azevedo, e O Guarani, de José de Alencar, porque, segundo eles, essas 
atividades afetavam suas crenças pessoais. Sandra se interrogava: 
“como era possível que jovens desprezassem o aprendizado sobre 
outras culturas?”. Na realidade, ela estava diante das situações de pré-
conceito e racismo entre os próprios jovens. Ela tinha que buscar uma 
forma para trabalhar os temas sociais do preconceito e do racismo na 
sociedade brasileira como forma de antecipar as discussões, antes do 
ciclo de seminários e leituras dos alunos. Como a professora poderia 
trabalhar suas aulas diante do conflito apresentado?

Diálogo aberto 
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Não pode faltar

Quando pensamos em uma aula, a primeira imagem que vem à 
nossa mente é: um professor em pé falando em uma sala de aula, 
escrevendo em uma lousa e os alunos sentados em suas carteiras, 
ouvindo o professor e escrevendo em seus cadernos. A imagem 
descrita é a de uma aula expositiva, uma cena clássica e familiar que 
acompanha muitos de nós, desde a pré-escola. 

De acordo com Antonio Carlos Gil (1994), a aula expositiva é 
um procedimento bastante antigo na civilização ocidental, sendo 
utilizada pelos filósofos da Antiguidade, escolásticos da Idade 
Média, professores do Renascimento e continua sendo utilizada por 
professores nas universidades de todo o mundo. 

No Brasil, a aula expositiva é bastante utilizada no ensino médio e 
nas universidades. Gil (1994) aponta que muitos educadores a adotam 
pela praticidade, mas também pela tradição, pois essa foi a forma 
mais recorrente, senão a única, em que eles foram formados durante 
toda a vida acadêmica. E, ao optarem pelo magistério, eles adotam a 
exposição como o método mais válido.

Da mesma forma que a aula expositiva é largamente utilizada, 
ela é também bastante criticada por ser tida como um processo 
de transferência de informações do professor para o aluno. Nessa 
exposição, o docente assume uma posição superior e vertical 
em relação aos estudantes e o conhecimento simplesmente é 
transferido sem passar por um processamento de criação de ideias 
na mente de ambos. 

Ainda, no método expositivo, o aluno geralmente assume uma 
posição passiva de expectador, desempenhando o papel de uma 
escuta que recebe a informação e a internaliza em silêncio. As críticas 
dirigidas a esse modelo ocorrem porque essa dinâmica passiva difere 
radicalmente de um processo ativo de construção do conhecimento, 

Assimile

A concepção clássica de aula expositiva consiste na utilização da 
linguagem verbal falada e/ou escrita, cujo objetivo da comunicação é a 
transmissão de informações do professor para o aluno. 
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aquele em que o professor e aluno dialogam, e assim o aluno participa 
da produção do saber.  

Se a primeira ideia que temos sobre a aula expositiva é a de uma 
aula verbal, enfadonha e inválida, podemos reformular essa ideia e 
entender que ela ainda tem seu lugar no mundo da sala de aula e 
que não precisa se resumir ao verbal e ao enfadonho, pois há vários 
recursos que podem ser adotados para seu enriquecimento. 

Reflita

A aula expositiva pode ser uma relação construtiva de diálogo entre o 
professor e os alunos, conduzindo-os à produção do conhecimento. 
O método da exposição pautado no diálogo difere radicalmente do 
monólogo habitual de transferência de dados em que somente o 
professor tem a palavra e o saber.

Por ser um diálogo, o método expositivo pede clareza. Como já 
enfatizamos em outros diálogos do nosso livro didático, é importante 
que o professor estude e planeje suas aulas tendo em mente o que ele 
quer abordar, como ele abordará e quais objetivos da aprendizagem 
ele pretende atingir. Assim, o educador terá maior clareza para definir 
seus objetivos, apresentá-los e contextualizá-los para os alunos, a fim 
de situá-los em meio à disciplina. 

Outro ponto importante que o professor deve dar atenção é: o uso 
e a adequação da linguagem. De acordo com Gil (1994), às vezes, o 
educador tem grande domínio do conteúdo que ele ministrará e foca 
tanto na sua exposição, que esquece de pensar qual seria a linguagem 
adequada para seu público-alvo. Além disso, é preciso ter sensibilidade 
a respeito das explicações dos conceitos e das categorias lançados 
nas aulas. Por vezes, o professor se “empolga” muito na exposição 
e esquece que seu público pode não conhecer todos os conceitos 
e as categorias utilizadas por ele, justamente porque eles não têm o 
mesmo domínio dos conteúdos ainda.  

Ademais, é importante fazer atenção ao ritmo e ao volume da fala. 
Processamos mentalmente as informações com maior rapidez do 
que as falamos, assim, é importante avaliar o ritmo da exposição, pois, 
se ela for muito rápida, os alunos não conseguirão reter as mensagens. 
Se o volume for muito baixo, os estudantes não escutarão sua fala. 
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Já se o volume for muito alto, a aula será perturbadora, ou seja, em 
nenhuma dessas situações haverá uma relação satisfatória de diálogo, 
a mensagem do emissor não conseguirá atingir o público receptor, 
que se dispersará. 

Além disso, a linguagem verbal da fala não precisa ser a única 
estratégia da exposição, a escrita também pode ser adotada como 
recurso auxiliar da aula. Aqui será preciso considerar a utilização 
da lousa com letras legíveis e com um roteiro dos conteúdos bem 
organizado. No caso de utilização de slides de PowerPoint, é preciso 
ter atenção ao tamanho dos textos, pois a ideia não é substituir sua 
fala por um texto, isto é, a ideia não é escrever um texto da sua fala, 
mas trazer as informações mais importantes da sua exposição para 
a tela, em uma linguagem clara e objetiva. Ainda, outros recursos 
podem ser trazidos para a exposição, como a utilização de imagens e 
músicas para somar na dinâmica da aula. 

De qualquer maneira, a aula expositiva não precisa ser reduzida 
à exposição por parte do educador e à utilização da lousa. Há uma 
série de outras práticas educativas que se desenrolam no ambiente 
da sala de aula que também podem participar da exposição, mas 
nem sempre nos damos conta dessa contribuição, a exemplo dos 
seminários, das discussões, da dramatização, dos debates, da leitura 
de textos etc. 

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino de 
Sociologia (OCEM) — Sociologia (BRASIL, 2006), o recurso dos 
seminários é uma oportunidade importante para que os alunos 
entrem em contato com a pesquisa e desenvolvam a autonomia 
frente aos estudos. Ao propor os seminários, é preciso ter em mente 
que eles não devem ser interpretados como um período de descanso 
por parte dos professores e trabalho por parte dos alunos. Aqui, a 
palavra-chave continua valendo: planejamento. Ao propor seminários, 
o educador não deve simplesmente lançar o tema e ordenar aos 
alunos que se organizem em grupos e “pesquisem” o tema para uma 
“apresentação”.

De acordo com as OCEM — Sociologia (BRASIL, 2006), o 
seminário requer bastante trabalho do educador. Primeiramente, o 
professor deve organizar os grupos, distribuir os temas, orientar cada 
equipe sobre a bibliografia mínima, indicar leituras e autores e analisar 
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a coleta de dados dos alunos. Além disso, é preciso que o docente 
domine os conteúdos que os estudantes apresentarão, a fim de fazer 
intervenções pontuais durante a apresentação, resolver dúvidas dos 
educandos, contribuir com informações e análises importantes que 
não foram abordadas e ainda finalizar os seminários. 

Desse modo, o professor estará presente e contribuirá em todo 
o processo do seminário: da pesquisa à apresentação, estimulando 
seus alunos pelo gosto à pesquisa, à autonomia nos estudos e 
na construção dos saberes e à exposição em público. E com os 
seminários, o educador e os alunos podem voltar a atenção para uma 
esfera negligenciada no universo da sala de aula: o corpo.

Nessas experiências, o corpo é mobilizado na produção do 
saber, e isso também vale para a apresentação de peças teatrais ou a 
dramatização em sala de aula, o que possibilitará que os conteúdos 
sejam trabalhados de forma significativa pelos corpo discente. 

Há um dado precioso na apresentação de seminário e na 
dramatização, que é estímulo da mente e do corpo por meio da 
pesquisa e dos gestos corporais. O corpo e a mente se unem na 
construção do conhecimento criando uma nova dinâmica da pessoa 
com a sala de aula. Na vida da sala de aula, costumeiramente, o aluno 
permanece sentado na carteira. 

As proposições de seminários e dramatizações mudam a posição 
espacial do aluno e seu ponto de vista. Ele estará do “outro lado” da sala 
e mobilizará integralmente seu corpo para essa experiência: a mente 
e o corpo entrarão numa nova conexão para exprimir o saber. As 
pesquisas e as apresentações em público serão uma nova experiência 

Exemplificando

O educador pode auxiliar os alunos com a apresentação em público, 
chamando a atenção para a postura corporal, a impostação da voz, o uso 
da norma culta, a organização das ideias, a exposição dos argumentos, 
a superação do medo e da timidez de se apresentar em público. 
Além disso, a inteligência emocional também pode ser trabalhada nos 
seminários, como o aprender a lidar com as críticas, o exercício da calma 
e a atenção à respiração no momento da exposição e da apresentação 
dos argumentos e das respostas.



U4 - Práticas de ensino nas Ciências Sociais: mediações pedagógicas164

do que significa “aprender a aprender”, o que, numa perspectiva 
crítica, não se resume à liberdade total do discente, mas sim ao 
importante recurso de mediação da aprendizagem realizada pelo 
docente. Ademais, os seminários e as dramatizações desenvolverão 
nos alunos a expressão verbal e corporal, além do compartilhamento 
dos saberes com os companheiros de sala.

Reflita

Eu me recordo de uma situação marcante na minha vida escolar quando 
eu cursava a sétima série (o antigo 1º grau) numa escola pública estadual. 
A professora de História solicitou que os alunos se reunissem em grupos 
e fizessem dramatizações sobre vários períodos históricos. O grupo que 
eu participava “caiu” com o período histórico do Brasil colonial. Eu não 
me recordo dos detalhes do período, mas eu me recordo que fizemos 
uma pesquisa até longa sobre a autoridade e a cobrança abusiva de 
impostos durante o período colonial, principalmente, no ciclo do 
ouro. Nós consultamos os livros didáticos, as enciclopédias, coletamos 
imagens, entrevistamos os irmãos mais velhos dos colegas, porque eles 
já estavam na faculdade e conversamos bastante com a professora. Pois 
é, naquela época não existia a internet! Nós fizemos uma pesquisa sobre 
as vestimentas da época e confeccionamos a roupa dos cobradores de 
impostos com cartolinas e colagens. Foi tudo muito simples, mas nós 
trabalhamos manualmente na confecção dos adornos, improvisamos as 
armas etc. E nós ensaiamos bastante. 

No dia da apresentação, a nosso trabalho foi muito elogiado, 
embora as nossas vestimentas fossem simples, elas foram elaboradas 
manualmente e no conteúdo do que encenamos, havia toda uma 
crítica que nós, pré-adolescentes, trouxemos para chamar atenção à 
exploração e abusos presentes na nossa história. A professora elogiou 
muito o nosso trabalho. Eu me recordo de toda essa experiência e do 
quanto ela foi importante para mim, porque havia uma vontade de 
saber que foi mobilizada pela professora e por nós alunos. E eu jamais 
me esqueci dessa experiência, desse conhecimento e dos elogios da 
professora! (Fonte: relato de uma educadora).

As pesquisas empreendidas pelos alunos para os seminários e 
para as dramatizações, se bem auxiliadas pelos educadores, podem 
promover uma nova relação dos alunos com o saber, gerando 
uma experiência mais prazerosa e significativa, além de contribuir 
para o desenvolvimento da autonomia frente aos estudos e à 



U4 - Práticas de ensino nas Ciências Sociais: mediações pedagógicas 165

pesquisa. E, para tornar essa experiência mais interessante, é muito 
importante que o educador atente aos temas de interesse entre 
os alunos, mesmo os temas de conflitos, para propor as atividades 
pedagógicas. A informação, o conhecimento e o diálogo são os 
primeiros passos para a superação dos conflitos, a superação do 
senso comum e dos preconceitos.

Uma aula expositiva bem elaborada, que introduza o debate sobre 
os temas de conflito na sala de aula e a proposição de pesquisas, 
seminários e dramatizações sobre temas histórico-sociais, é uma 
estratégia que contribuirá para o desenvolvimento humano, social, 
intelectual e de cidadania dos alunos. Pois, ao enfrentar e desfazer 
as primeiras barreiras dos preconceitos, os estudantes poderão voltar 
seu olhar para suas ideias preconcebidas, refleti-las e analisá-las a partir 
de uma perspectiva social mais ampla. Dessa forma, é necessário 
compreender que os saberes dos alunos não podem ser descartados 
sob a alegação de que o senso comum precisa ser abandonado. Este 
precisa ser superado e refletido e, nesse sentido, o educador assume 
um importante papel ao auxiliar e instruir os alunos nessa caminhada, 
a partir de um projeto pedagógico humanizador, coerente e crítico, 
que transforme os saberes prévios dos alunos em alavanca para o 
desenvolvimento de um olhar sociológico e humano.

No diálogo de hoje foi possível perceber que o educador pode 
desenvolver diversas situações de aprendizagens na sala de aula para 
além do método expositivo clássico. A aula expositiva não precisa 
ser abandonada, mas ela pode ser repensada e reformulada como 
uma prática pedagógica mais dinâmica e atraente, que convida os 
alunos para a produção do conhecimento. 

Sabemos que, às vezes, o professor tem que utilizar a aula 
expositiva porque não conta com uma estrutura na escola, tais como 
os recursos audiovisuais, por exemplo. Em algumas situações, a sala 
de aula é tão numerosa que dificulta ministrar a própria disciplina, 
quanto mais adotar diferentes estratégias para atender às diversas 
necessidades dos alunos. 

De qualquer forma, a aula expositiva ainda tem seu lugar na sala de 
aula e ela pode ser uma ferramenta importante na aprendizagem, se 
a posição vertical e centralizadora do docente for substituída por uma 
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relação de diálogo que integra plenamente o aluno na produção do 
conhecimento. Para que isso ocorra, atitudes como o planejamento, 
a mediação do conhecimento, a adequação da linguagem, a 
orientação nas pesquisas e a contextualização do conhecimento 
com a realidade do aluno farão toda a diferença, se transformadas em 
práticas cotidianas. E, certamente, isso modificará de modo radical 
a relação de ensino-aprendizagem e professor-aluno, possibilitando 
a integração e a participação do estudante na aula. Sem dúvidas, 
essas experiências ressignificarão o sentido da escola e a noção do 
conhecimento na vida dos jovens, inclusive, modificando a relação 
do conhecimento com o corpo e a mente. 

É um desafio integrar os alunos na produção do saber, no 
mundo da sala de aula e na ressignificação da escola. Mais do que 
um desafio, integrar é uma missão, pois isso é trazer para perto, 
é fazer parte de algo, é sentir-se integrado. E ser integrado é algo 
extremamente importante, principalmente quando a estrutura da 
sociedade e a ideologia do sistema em que vivemos nos empurram 
cada vez mais para a desagregação, para o individualismo, para o 
isolamento, gerando em nós um sentimento de impotência, como 
chamou à atenção Paulo Freire (1996). 

Assim, integrar o aluno na produção do saber, e de forma integral, 
com a mente aberta e o corpo ativo, fará mais do que produzir novos 
conhecimentos. Isso abrirá chaves para uma nova relação com o 
saber, para a autoestima e o autoconhecimento das potencialidades 
dos alunos, estejam elas adormecidas ou ainda não descobertas.

Pesquise mais

Vale a pena ler o livro Antropologia da Criança, da antropóloga Clarice 
Cohn (Rio de Janeiro, Editora Jorge Zahar, 2005. 60 p.). Nessa obra, 
a autora propõe uma nova abordagem para as pesquisas de campo 
considerando o lugar das crianças na produção simbólica dos 
conhecimentos. Um dado que chama atenção é a maneira de aprender 
entre as crianças indígenas: o corpo é mobilizado para a apreensão e 
formulação do mundo. Esse debate contribui para os educadores, de 
todas as áreas e de todos os ciclos, lançarem um novo olhar sobre as 
diversas maneiras de aprender e de produzir conhecimento para além 
do universo formal da sala de aula.  
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Essa leitura é válida para que possamos refletir sobre a nossa posição 
na produção do saber enquanto educadores e pessoas sociais, e sobre 
a necessidade de deslocarmos o nosso olhar sobre o mundo e sobre a 
educação, seja ela formal ou informal. 

Nesta aula conversamos sobre a necessidade de repensar 
a aula expositiva, transformando-a em uma ferramenta ativa e 
integradora na construção do conhecimento. Vimos que com um 
bom planejamento é possível trazer vários recursos pedagógicos 
para a aula expositiva, que atuarão como auxiliares do trabalho do 
professor e darão um novo sentido para a aprendizagem dos alunos. 

A partir da nossa conversa, já podemos retomar a situação-
problema exposta no início do nosso livro didático. Você 
acompanhou que Sandra é professora de Sociologia no ensino 
médio de uma escola pública na cidade de Belém, no Pará. Ela propôs 
pesquisas, leituras e seminários sobre as heranças culturais africanas 
e indígenas na sociedade brasileira. Seu propósito era a valorização 
da diversidade brasileira, das culturas de duas populações muito 
estigmatizadas e marginalizadas pelo racismo e pelo preconceito 
no Brasil. E, a partir dessas atividades, ela discutiria sociologicamente 
o preconceito e o racismo, e sua superação. E, junto com os alunos, 
buscaria as formas de aplicar as discussões na vida prática. 

Ao propor essa dinâmica, a professora encontrou a resistência 
de alguns alunos evangélicos de orientação neopentecostal. Eles 
se recusaram a participar das atividades sob a alegação de que os 
seminários, as pesquisas e as leituras sobre esses grupos “satanistas” 
feriam sua crença religiosa e, se isso não fosse respeitado, eles 
estariam sendo vítimas de intolerância religiosa. Diante desse 
problema, a docente decidiu não os obrigar a realizar as atividades, 
mas convidá-los para uma roda de debates na sala de aula, assim 
todos poderiam expor suas ideias e saídas para a resolução do 
“problema”. Sandra compreendeu que o diálogo seria a melhor 
saída naquele momento, pois a reação daqueles estudantes era 
uma situação materializada do preconceito e do racismo contra as 

Sem medo de errar
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populações e as culturas afrodescendentes e indígenas no Brasil, 
que ela buscava combater com a Sociologia. Em vez de confrontar 
os alunos, Sandra decidiu partir da situação trazida por eles e 
conduziu toda a sala a um debate sobre crença, ciência, cultura, 
religiosidade, religiões politeístas, religiões monoteístas, cristãs e não 
cristãs, religiões que acreditavam na reencarnação, religiões que não 
acreditavam na reencarnação, as grandes religiões no Ocidente e 
no Oriente etc. Seu objetivo era traçar toda a pluralidade de religiões 
que há no mundo e o direito à crença e à não crença que cada 
pessoa tem. 

Como introdução às atividades propostas, Sandra conduziu 
um debate na sala de aula sobre respeito, pluralidade, tolerância, 
democracia e trouxe à tona as manifestações do preconceito e do 
racismo, desconstruindo-os por meio da problematização do que é 
um “pré-conceito”. A partir disso, Sandra propôs o estranhamento e 
a desnaturalização das ideias preconcebidas contra as populações 
afrodescendente e indígenas e suas manifestações culturais no Brasil.

Com o debate que se iniciou, os alunos trocaram ideias, 
informações e experiências sobre suas noções de manifestações 
culturais e suas ideais sobre os domínios da fé. Nesse momento, 
eles descobriram que a maioria dos alunos da sala eram de 
diferentes orientações religiosas e havia alunos ateus. E que, mesmo 
entre os alunos evangélicos, havia diferentes orientações, como os 
protestantes, os pentecostais e os neopentecostais. 

Além disso, havia alunos evangélicos que não concordavam com 
o preconceito e racismo contra as populações negras e indígenas 
e contra as religiões de matrizes africanas e as religiosidades das 
populações indígenas. A ampla maioria dos alunos da sala defendeu 
que o saber da escola não interfere nem prejudica a fé de qualquer 
pessoa. Percebeu que, em vez disso, o conhecimento amplia a 
visão de mundo das pessoas, humaniza o nosso olhar e combate os 
preconceitos. Pois eles provêm do desconhecimento, ou seja, de 
uma ideia preconcebida que julga e hostiliza sem conhecer, de fato, 
o que julga, e sem considerar as consequências nefastas na vida dos 
sujeitos atingidos pelo preconceito e pelo racismo. 

Alguns alunos argumentaram que aqueles que se recusaram 
a fazer as atividades não estavam sendo vítimas de intolerância 
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religiosa, mas estavam praticando a intolerância cultural e religiosa 
ao se negarem a olhar para outras culturas e religiões com respeito 
e a partir da lente cultural que elas oferecem.

Nesse primeiro momento, a professora Sandra utilizou o 
espaço da sala de aula para tratar os temas propostos, conduziu 
uma aula sobre a formação histórico-social da sociedade brasileira, 
problematizando a herança escravocrata e seus impactos sobre 
as populações negras e indígenas. Em seguida, ela organizou uma 
roda de debates sobre liberdade e tolerância religiosa, preconceito 
e racismo entre os alunos e eles tiveram oportunidade de exporem 
seus pontos de vista, suas ideias e noções sobre esses temas. 

Dessa forma, Sandra considerou os relatos dos alunos e conduziu 
a sala para uma análise sociológica desses temas. Mas essa atividade 
estava só começando, pois a docente tinha novas ideias para trabalhar 
o combate ao preconceito e ao racismo na sociedade brasileira, a 
valorização e o respeito em relação às populações negras e indígenas 
e o respeito e o reconhecimento das manifestações culturais de 
raízes negras e indígenas que há entre nós. E você, futuro educador, 
o que teria proposto nesse primeiro momento?

1. “A aula não se reduz à exposição por parte do professor. Há uma variedade 
fenomênica de que as pessoas pouco se dão conta, mas que é praticada 
por boa parte dos professores. Apenas a título de lembrança, seguem-se 
algumas citações: seminário, estudo dirigido de texto, apresentação de 
vídeos, dramatização, oficina, debate, leitura de textos, visita a museus, 
bibliotecas, centros culturais, parques, estudos do meio, leitura de jornais e 
discussões de notícias, assembleia de classe, série e escola, conselho escolar 
etc.” (BRASIL, 2006, p. 127)
De acordo com o texto, as aulas não precisam ser reduzidas somente a 
atuação do professor, pois:

a) A figura do professor pode ser substituída por seminários, estudo de 
textos, apresentação de vídeos, leituras de textos, assembleias de classe etc.
b) As aulas devem ser reduzida à atuação do professor e à transferência de 
informações.
c) Há uma série de estratégias pedagógicas que podem ser mobilizadas 
pelos educadores, mas nem sempre nos damos conta desses recursos. 

Faça valer a pena
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d) O professor utiliza a adoção de estratégias como os seminários e a 
apresentação de vídeos para se ausentar das aulas.
e) O professor pode lançar mão de várias estratégias de ensino dispensando 
a adoção de um planejamento pedagógico.

2. Acerca da concepção clássica de aula expositiva:
“A exposição, no sentido clássico, fundamenta-se na ideia de que é possível 
ensinar os outros por meio da explicação oral. Convencido disto, os 
professores concentram todos os seus esforços no sentido de condensar 
seus conhecimentos e de expô-los de forma lógica e clara. Daí resulta 
que toda a iniciativa da exposição cabe ao professor, que decide acerca 
da ordem, do ritmo e da profundidade a ser dada ao ensino. Quanto ao 
aluno, cabe ser dócil, atento e submisso à autoridade do professor. Assim, 
a exposição aparece como a estratégia que melhor caracteriza a educação 
'bancária', de que fala Paulo Freire.” (GIL, 2008, p. 65-66)
A partir da leitura do texto e dos seus conhecimentos, relacione o excerto 
com a concepção de educação “bancária” de Paulo Freire.

a) A educação “bancária” consiste na transferência de conhecimento do 
professor para o aluno, e este absorve e formula o conhecimento de 
maneira atuante. 
b) A educação “bancária” ocorre quando o professor deposita nos alunos 
os conhecimentos que ele adquiriu e narra esses conhecimentos. Os 
estudantes, por sua vez, absorvem e decoram essas informações de forma 
passiva e sem uma formulação de conhecimento. 
c) A educação “bancária” consiste num investimento de longo prazo para a 
construção do saber dos alunos.
d) A educação “bancária” pode ser definida como a produção do 
conhecimento e autonomia dos alunos frente ao mundo.
e) A educação “bancária” é uma espécie de educação financeira para 
estimular o empreendedorismo nos alunos e a ascensão econômica.

3. Sobre o método expositivo clássico:
“Todavia, é necessário considerar que informar não é comunicar. O 
professor pode constituir-se em excelente fonte de informação sem que 
consiga uma comunicação eficaz.
A comunicação é um processo de inter-relação entre pessoas e sua 
eficácia tem a ver não apenas com as habilidades de transmissão, mas 
também com as características da mensagem, com o canal em que esta 
é veiculada e sobretudo com a disposição do receptor.” (GIL, 2008, p. 67)
Acerca da aula expositiva, o texto chama atenção para os cuidados na 
comunicação com seu público-alvo. Entre os cuidados que o educador 
deve pensar, podemos apontar:
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I. Mediação pedagógica.
II. Adequação da linguagem.
III. Heterogeneidade do público-alvo.
IV. Transferência de informação.
Entre as alternativas a seguir, escolha a que aponta as opções corretas:  

a) I, II e III estão corretas.
b) I e III estão corretas.
c) I, III e IV estão corretas.
d) II e III estão corretas.
e) Todas estão corretas.
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Seção 4.2

Exposição, mediação, interação e 
aprendizagem: utilizando recursos 
didáticos alternativos para um ensino 
significativo

Caro aluno,

Nesta seção, abordaremos as possibilidades de construir o saber 
para além dos muros da escola. Veremos que as atividades fora 
da sala de aula são marcantes e significativas para os alunos, pois 
proporcionam uma experiência de aprendizagem extraordinária, isto 
é, fogem dos padrões do cotidiano, do comum. E, para entrarmos 
nessa discussão, retornaremos à história da professora Sandra.

Você já conheceu a história dessa professora e seu projeto de 
debater e combater o preconceito e racismo contra as populações 
afrodescendentes e indígenas no Brasil. Você acompanhou que a 
proposição de atividades com essa temática social gerou situações de 
conflito na sala de aula, que materializaram o preconceito e o racismo. 

Num primeiro momento, vimos que Sandra conduziu um 
debate histórico-sociológico sobre essas temáticas na sala de aula 
convidando os alunos a participarem da exposição. Seu objetivo 
era construir um conhecimento sobre os temas a partir dos saberes 
prévios dos estudantes e avançar para uma perspectiva sociológica 
sobre tais questões. E, em meio às trocas de experiências, os alunos 
se deram conta de que havia toda uma diversidade religiosa na sala 
de aula.

Tal compreensão sobre a existência da diversidade, situada lado a 
lado, levou-os a refletir sobre respeito, liberdade religiosa, direito à fé, 
direito ao ateísmo, laicismo etc.

Diálogo aberto 



U4 - Práticas de ensino nas Ciências Sociais: mediações pedagógicas 173

Diante da desnaturalização e do estranhamento gerados por 
essas discussões, Sandra teve um “clique”, um insight: aprofundar 
ainda mais essa experiência para romper as barreiras do preconceito 
e do racismo.

A fim de romper com o pré-conceito dos alunos sobre as culturas 
de matrizes africanas e indígenas, a professora Sandra propôs uma 
atividade pedagógica para além dos muros da escola: uma aula ao 
ar livre com visitações a uma comunidade indígena e um centro 
de umbanda nos arredores de Belém. Seu objetivo pedagógico 
era construir um conhecimento sociológico e, ao mesmo tempo, 
humanístico sobre diversidade cultural e religiosa. 

Sandra compreendia que, ao extrapolar a sala de aula, seria 
possível unir a teoria a uma experiência marcante na vida dos alunos. 
Ela entendia que na raiz do pré-conceito morava o desconhecimento. 
Dessa forma, a saída pedagógica a partir das visitações a outros 
espaços da cidade e o conhecer outros grupos sociais tornaram-se 
uma possibilidade de superar as barreiras do preconceito.

Essa estratégia auxiliaria a professora na derrubada do pré-conceito 
ou criaria mais resistência entre alguns alunos? Como os estudantes 
sairiam dessa experiência?

As excursões, os passeios, as visitas aos museus, aos centros 
históricos, aos parques ecológicos, às praças e aos parques públicos, 
por exemplo, são grandes lembranças que um estudante pode 
carregar de sua vida escolar. Experiências como essas podem marcar 
profundamente a vida de uma pessoa, principalmente se a localidade 
onde ela habita não conta com o mesmo tipo de exposição, eventos, 
infraestrutura e serviços que ela visitará. 

Imagine uma criança, ou um jovem, de família pobre, habitante na 
periferia de uma pequena cidade no interior de um Estado qualquer. 
Agora, imagine as impressões dessa criança, ou desse jovem, ao visitar 
um museu de artes, um museu natural com fósseis de dinossauros, 
um observatório astronômico ou uma amostra de ciências? 

Não pode faltar
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Entretanto, não é somente uma atividade a centenas de 
quilômetros de distância da escola que pode ser especial. Às vezes, 
assistir a um filme no espaço do cinema pode ser uma novidade e 
tanto para um aluno, pois há estudantes que jamais tiveram contato 
com esse tipo de lazer.

Assimile

Aqui, o sentido de ordinário e extraordinário se relaciona ao mundo 
cotidiano e ao mundo excepcional. As atividades ordinárias são as 
atividades comuns, repetidas frequentemente, aquele tipo de evento 
já conhecido e acomodado na nossa vida cotidiana. As atividades 
extraordinárias são aquelas que fogem totalmente da rotina, o 
extraordinário tem grande significado porque nos situa para além do lugar 
comum. Os eventos extraordinários carregam o novo, o inesperado e, 
por isso, podem marcar profundamente as nossas experiências.

O que para um adulto pode parecer óbvio, na realidade, pode ser 
extraordinário na vida de uma criança ou de um jovem. Pergunte a você 
mesmo, e para as pessoas que você conhece: quanto as experiências 
escolares fora do espaço da escola marcaram sua memória? 

Entre alguns exemplos de atividades pedagógicas fora da escola, 
podemos citar as excursões aos centros culturais ou às feiras de 
ciências. Essas situações possibilitam aos alunos uma experiência viva 
das aprendizagens teóricas da sala de aula. A união entre a teoria e a 
prática em um contexto fora do cotidiano imprime uma qualidade 
especial ao ato de aprender porque rompe com a ideia de que a 
aprendizagem ocorre somente no mundo da escola. 

Com um bom planejamento da atividade pedagógica, o aluno 
pode ser sensibilizado para o fato de que se aprende o tempo em 
contato com outros lugares e outras pessoas também. A experiência 
viva do conhecimento, as trocas e as interações sociais advindas 
dessas situações mostram como aprender pode ser um processo 
prazeroso porque evidencia o momento de descoberta. 

A visita a um museu, por exemplo, é uma boa oportunidade 
para trabalhar os saberes de forma interdisciplinar. Por meio de 
pesquisas e com o auxílio de um professor de Artes, você pode 
debater as concepções de arte, os detalhes técnicos de um quadro 
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e as influências artísticas de um pintor, situando-o como uma pessoa 
histórica, inserida na sociedade do seu tempo. Esse tipo de experiência 
é valoroso, pois é uma forma de democratizarmos os saberes e a 
produção artística da humanidade. 

A visita a um museu, seguida da apreciação de uma obra de arte, 
deve ser apropriada pela prática pedagógica para ser uma experiência 
libertadora para os alunos e para romper com o paradigma de que 
a apreciação estética está restrita às classes sociais mais altas. Nesse 
sentido, os alunos podem ser surpreendidos com a democratização da 
experiência de fruir uma obra artística e vivenciar que a contemplação 
é também conhecer. E isso abre a possibilidade de encontrarmos 
uma faceta encantadora no ato do aprender. 

A experiência dos sentimentos pode ser mobilizada e explorada em 
um museu: a apreciação, a abstração e a transcendência provocadas 
por uma obra de arte se comunicarão com os sentimentos dos 
alunos e os encaminharão à experiência do aprender por meio das 
emoções. Esse tipo de experiência pode ser muito importante para 
as crianças e os jovens, pois eles terão a possibilidade de entrar em 
contato com o mundo das suas próprias emoções, senti-las e pensá-
las. É importante atentar ao fato de que as emoções são um domínio 
negligenciado no universo escolar, mas elas podem ser integradas às 
experiências de aprendizagens dos alunos.  

Além disso, podemos realizar uma abordagem transdisciplinar 
com uma obra de arte, sendo possível explorar a História por meio 
da contextualização da obra apresentando o autor, a atmosfera 
social, cultural e econômica do seu tempo. É possível estabelecer 
um diálogo sociológico trazendo à tona discussões sobre o mercado 
da arte, trabalhando as ideias de alta cultura e cultura popular, 
problematizando as concepções do senso comum de que a 
apreciação estética e a compreensão da arte devem ser reservadas 
para as classes abastadas e as pessoas “instruídas”, pensando as 
desigualdades sociais, abordando o conceito de capital cultural etc.

Entretanto, não são todas as escolas que têm condições de 
proporcionar esse tipo de experiência para seus alunos. Nesse caso, 
há sites em que você pode navegar pelo museu e visualizar as obras 
de arte. Afinal, se não é possível visitar um museu físico, por que não 
conhecer um museu virtual com sua turma?
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Mas, e se não for possível realizar uma excursão? 

Isso não significa que a atividade pedagógica para além dos muros 
da escola deva ser abandonada. Às vezes, um simples passeio em 
um parque da cidade ou pelo bairro da própria escola pode ser uma 
experiência marcante na aprendizagem. Ao percorrer o bairro da 
própria escola, os alunos poderão refletir sobre os espaços urbano e 
rural e o lugar deles na cidade.

Reflita

Se você, educador, for participar de um passeio com seus alunos, será 
importante que você se prepare para dar atenção a um estudante 
que, durante o passeio, não tenha qualquer dinheiro para comprar um 
lanche. Pensando em situações assim, se for possível, leve contigo um 
pacote de biscoitos ou um lanche para poder dividir com esse aluno. 
Essa dica chama atenção para termos sensibilidade em relação aos 
nossos estudantes. E isso não deve ser confundido com caridade, mas 
sim solidariedade.

Exemplificando

Seria interessante coletar fotos antigas do bairro, se possível, desde 
sua fundação e montar uma história visual do bairro e da escola. Essa 
experiência traz materialidade para a História, possibilita a mediação com 
a Sociologia, o diálogo com a Geografia, a Arquitetura, entre outras áreas 
das ciências, e a passagem de uma visão cotidiana pouco questionadora 
sobre o bairro em que vivemos, ou frequentamos, para uma visão 
sociológica com uma perspectiva social mais ampla, crítica e analítica.

Esse tipo de experiência é capaz de materializar a teoria que 
abordamos em sala de aula e de desnaturalizar e estranhar o cotidiano 
banal, fazendo com que o aluno passe a pensar os espaços urbano 
e rural, além de seu lugar no mundo e a realidade social de forma 
sistemática e sociológica. Dessa forma, em uma atividade como 
essa, há um salto qualitativo dos nossos objetivos pedagógicos, 
pois estamos falando da mediação entre os saberes escolares e a 
realidade dos jovens e das crianças, das atitudes de estranhamento e 
desnaturalização que possibilitam a superação do senso comum e a 
passagem para um olhar sociológico entre os alunos. 
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Com essas atividades, falamos da materialidade dos debates 
histórico-sociais da sala de aula e não só da aproximação à realidade 
dos alunos, mas também da concretude dos saberes sociológicos, 
por meio do autoreconhecimento dos alunos enquanto sujeitos 
históricos na sua própria realidade social.

Com a construção analítica e concreta desses conhecimentos 
mediados com a realidade dos alunos, podemos fazer o processo 
dialético de análise e nos voltar para o senso comum a fim de 
compreendê-lo a partir de uma perspectiva social. É nesse sentido 
que afirmamos que os saberes prévios dos estudantes devem ser 
mobilizados para a construção do saber sociológico e, a partir da 
apropriação desse conhecimento, não devemos descartar o senso 
comum, mas sim analisá-lo a partir de um ponto de vista crítico, 
analítico e engajado, a fim de buscar as transformações nas nossas 
vidas e no mundo à nossa volta.

Não podemos pensar que as experiências trazem somente a 
materialidade para os conteúdos. Experiências como essas trazem à 
tona outros saberes, para além da proposta das disciplinas escolares: 
a sociabilidade, a solidariedade e a ampliação, ou a criação de 
perspectivas sobre a vida e a realidade dos estudantes. As excursões, 
por exemplo, podem proporcionar acesso a espaços que o aluno 
jamais tenha imaginado conhecer até então. Os passeios pelo 
bairro da escola e a desnaturalização do cotidiano deixa latente 
que o conhecimento escolar também pode ser apreendido fora da 
instituição e com os espaços mais inesperados. 

Em qualquer uma das atividades, as questões da sociabilidade entre 
os colegas de sala e o sentido do coletivo podem ser trabalhados. 
A solidariedade entre os alunos pode ser vivida no simples gesto de 
compartilhar um lanche e conversas durante uma pausa no passeio, 
um piquenique com a turma também traz à tona as experiências 
de socialidade e de solidariedade, e todas elas podem fazer frente à 
crescente onda de individualismo que se expande entre nós.  

Em qualquer uma das situações anteriores, fica latente que além 
da aprendizagem é preciso haver empatia nas relações sociais entre 
professores e alunos. É socialmente importante que as pessoas 
desenvolvam e exercitem a empatia no cotidiano da vida social e 
escolar a fim de tornar as nossas relações mais humanas.
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Assimile

O sentimento de empatia é uma capacidade psicológica de compreender 
o lugar do outro caso você estivesse na mesma situação que ele. 
Esse processo consiste em se colocar no lugar do outro e dos seus 
sentimentos de forma objetiva a fim de compreender sua manifestação.

Como dito anteriormente, as atividades pedagógicas exteriores à 
escola podem somar os elementos da sociabilidade e da valorização 
do coletivo às aprendizagens, enriquecendo os sentidos do saber, da 
escola e da vida para os alunos. Mas, como sempre, essas atividades 
devem ser acompanhadas de um planejamento pedagógico para o 
docente encaminhar as discussões e as dinâmicas em curso. 

Os textos sociológicos também podem ser utilizados como base 
nas atividades exteriores à escola. A leitura de textos acadêmicos e 
didáticos realizados em sala podem ser trazidos para o passeio pelo 
bairro da escola. É possível trabalhar autores, teorias e conceitos da 
Sociologia urbana ou Sociologia rural em sala e acioná-los durante um 
passeio dando concretude aos saberes sociológicos com a realidade 
que está ali diante de nós. 

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino de 
Sociologia (OCEM) - Sociologia (BRASIL, 2006, p. 128), os textos 
sociológicos devem servir de suporte para o desenvolvimento da 
disciplina, mas é importante ter em mente que os textos “não falam 
por si sós”, eles precisam “ser contextualizados e analisados no 
conjunto da obra do autor, precisando da mediação do professor”. 

A contextualização do autor, a leitura, a interpretação do texto, 
as comparações entre leituras e autores e a crítica ao texto etc. 
são atividades que o educador deve desenvolver em sala de aula, 
podendo conduzir à mediação do saber ao auxiliar os alunos a 
pensarem a leitura para além da sala de aula. Esses exercícios dão 
materialidade ao saber e podem despertar no aluno o hábito da 
leitura e a vontade de dizer algo sobre as temáticas e os autores 
abordados, resultando na participação do estudante na construção 
do seu saber em sala de aula.

Mas, ainda, há outros recursos que podem ser acionados, como 
os audiovisuais, a exemplo do cinema, da música, e das ilustrações, 



U4 - Práticas de ensino nas Ciências Sociais: mediações pedagógicas 179

como as charges, as tirinhas etc. Ao trazer a imagem de charges para 
a sala de aula, é possível fazer uma análise da sociedade por meio 
do humor e da desnaturalização dos fatos ao apreciar e interpretar 
as representações que a imagem carrega. Ao trazer o cinema e a TV 
para a sala de aula é possível submeter a imagem à desnaturalização e 
ao estranhamento, pois a experiência de pensar a imagem na aula de 
Sociologia será radicalmente diferente da relação de expectador da 
imagem, que geralmente assumimos no nosso cotidiano. 

As OCEM - Sociologia (BRASIL, 2016, p. 129) pontuam que 
estranhar, desnaturalizar e analisar as imagens desestabiliza as 
formas convencionais de se relacionar com elas, provocando 
uma mudança no olhar do sujeito. Um trabalho pedagógico que 
consiga despertar essa análise nas pessoas, certamente, promoverá 
uma educação que pode transformar os indivíduos com o “entrar 
na escola para sair de outro modo: sair da escola para se chocar 
com as formas tradicionais de assistência”. Dessa forma, a instituição 
pode transformar o conhecimento em ação, ao transformar o olhar 
do aluno diante do mundo. 

Como temos trabalhado em todo o nosso material, as Orientações 
Curriculares para o Ensino de Sociologia (OCEM) - Sociologia (BRASIL, 
2006) oferecem variadas propostas e possibilidades sobre diferentes 
recursos pedagógicos para trabalharmos as aulas de Sociologia. 
Vimos que há variados recortes e variadas atitudes que podem ser 
mobilizadas para ministrar a disciplina, e que toda e qualquer atividade 
deve sempre vir acompanhada de um planejamento pedagógico. 

Nesta seção, vimos que as atividades extraclasse, mesmo as que 
podem ser interpretadas como puro lazer pelos alunos, carregam 
em si aprendizagens. Essas experiências marcam por lidar com a 
aprendizagem para além da rotina da sala de aula. Elas têm a marca 
da aprendizagem no encontro entre lazer e saber, conhecimento e 
emoção, aprendizagem e sociabilidade, intelecto e empatia. Essas 
experiências nos ajudam modificar a nossa visão sobre o outro, 
mas também colaboram para modificar o nosso olhar sobre nós 
mesmos e sobre o ensino, estabelecendo novas conexões entre o 
ato de conhecer, as emoções e as sociabilidades com os indivíduos 
que conhecemos.
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Pesquise mais

Vale a pena ler o livro Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das 
relações de poder a partir de uma pequena sociedade, do sociólogo 
Norberto Elias e do educador John L. Scotson (Editora Jorge Zahar, 2000). 

Nessa obra, Elias analisou as relações de poder, discriminação, estigma e 
exclusão social entre os habitantes de uma pequena cidade industrial no 
sul da Inglaterra. Esse estudo vigoroso foi realizado a partir de diferentes 
fontes, tais como dados estatísticos, entrevistas, documentos e a 
observação participante de uma etnografia densa.

O livro é um aprendizado sobre as complexidades das relações de 
poder, sobre estudos urbanos e é também um grande aprendizado 
sobre metodologia de pesquisa.

Vale a pena ler com os alunos para pensarmos em estigma, na cidade, 
na educação e na juventude.

Nesta seção, conversamos sobre a proposição de atividades 
pedagógicas para além dos muros da escola e vimos como elas 
podem ser embasadas e mediadas pelos saberes apreendidos no 
espaço escolar. Essas atividades promovem uma nova percepção 
do aprender, pois é possível unir o lazer e o saber em um momento 
extraordinário e revelar o prazer da descoberta no ato de aprender. 
Além disso, vimos que um passeio pelo bairro da instituição é uma 
excelente oportunidade não só para contextualizar o conhecimento 
entrando em contato com a realidade do aluno, mas também para 
transformar a percepção do aluno enquanto um sujeito histórico 
dentro da sua própria realidade. Esses tipos de atividades podem 
marcar as memórias escolares dos sujeitos, por conseguir unir a teoria 
e a prática, os saberes, as sociabilidades e as emoções, tornando a 
aprendizagem um processo mais instigante para os alunos.

A partir do diálogo, podemos voltar à situação-problema do início 
da aula.  Vimos que a professora Sandra acionou uma série de recursos 
na sala de aula para abordar e combater o preconceito e o racismo 
contra as populações negras e indígenas na sociedade brasileira. 
Para além dos debates temáticos que intercruzaram a História, a 

Sem medo de errar
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Sociologia, as teorias e os conceitos, Sandra também propôs uma 
atividade extraclasse para os alunos: realizar visitas a um centro de 
umbanda e uma comunidade indígena nos arredores da cidade de 
Belém, no Pará.

O objetivo de Sandra não era exotizar esses grupos como objetos, 
para serem observados em um museu de cera. Mas, ao contrário, 
era justamente colocar os alunos em contato com o que eles 
julgavam conhecer e fazê-los entender que eles pressupunham ter 
conhecimentos acerca dos grupos sociais em questão e que essas 
ideias eram deturpadas pelo desconhecimento.

O contato direto com lideranças religiosas e seguidores da 
umbanda e com uma comunidade indígena, proposto por Sandra, 
tinha o objetivo de ampliar a percepção de mundo dos alunos, 
superar as barreiras do preconceito, desnaturalizar o senso comum 
e provocar o estranhamento do preconceito e do racismo nos 
próprios estudantes.

Os alunos realizaram as visitações, puderam conversar diretamente 
com as pessoas, colocar perguntas, rever seus pré-conceitos e 
conhecer as dimensões das heranças históricas da escravidão, da 
exploração, da imposição cultural e da luta dos grupos pelo direito 
à existência desses espaços e sociabilidades, além do respeito 
à diversidade cultural, étnica, religiosa, que deve prevalecer na 
sociedade brasileira. 

Durante as visitas, os estudantes também entenderam que os 
grupos que eles conheceram representavam a diversidade étnico-
cultural da nossa sociedade, mas que também não poderiam 
homogeneizar todos, tampouco os coletivos negros e indígenas, 
como sendo idênticos.  A diversidade era o que nos tornava iguais, 
mas a especificidade étnica, cultural e religiosa de cada grupo deveria 
ser respeitada.

Essas visitas foram uma aula densa sobre diversidade, 
preconceito, desnaturalização, olhar sociológico, História, 
Sociologia, empatia, respeito e tolerância. Certamente os alunos 
não saíram os mesmos delas.
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1. As excursões, os passeios, as visitas aos museus, aos centros históricos, 
aos parques ecológicos, às praças e aos parques públicos são marcantes 
na memória de um aluno. Essas experiências marcam profundamente uma 
pessoa, principalmente se a localidade onde ela habita não conta com o 
mesmo tipo de exposição, eventos, infraestrutura e serviços que ela visitará. 
As atividades pedagógicas exteriores à escola podem modificar a 
perspectiva de um aluno, pois: 

a) Elas não afetarão a perspectiva de um aluno porque são somente uma 
atividade de lazer. 
b) Elas aumentam as perspectivas sobre o mundo ao colocá-los em 
contato com novas realidades.
c) Elas deterioram as visões de mundo dos alunos, uma vez que o jovem 
deve ser preservado do mundo exterior.
d) Elas revelam o caráter consumista da sociedade, levando os alunos a 
consumirem objetos, exclusivamente.
e) Elas deturpam os aprendizados da escola e as regras da família.

2. As atividades pedagógicas exteriores à escola, por exemplo, as excursões 
a centros culturais ou a feiras de ciências, possibilitam aos alunos uma nova 
relação com o saber, pois eles podem reformular seus conhecimentos da 
sala de aula a partir de uma experiência viva de aprendizagem, além de 
conseguir materializar as discussões temáticas.
As atividades pedagógicas exteriores à escola podem: 

a) Ser um momento de descanso para os professores e uma pausa nas 
aulas para os alunos.
b) Aplicar a mesma metodologia de aprendizagem da sala de aula durante 
as atividades dos passeios.  
c) Ser uma experiência estática de aprendizagem, pois a mudança 
de ambiente não deve significar uma mudança no modo de produzir 
conhecimentos.
d) Um momento de comprovar a teoria aplicando-a diretamente sobre a 
realidade sem a contextualizar.
e) Ressignificar os conteúdos da sala de aula, além de conferir materialidade 
às discussões temáticas, teóricas e conceituais. 

Faça valer a pena

3. Em uma visita a um museu, o conhecimento pode ser trabalhado de forma 
interdisciplinar, unindo Artes, História, Sociologia, Literatura, Economia etc. 
A apreciação de uma obra de arte deve ser apropriada pedagogicamente 
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para ser experiência libertadora para os alunos, rompendo o paradigma de 
que a apreciação estética deve estar restrita às classes sociais abastadas.
De acordo com o texto, a visita a um museu e a apreciação da arte podem 
ser libertadoras, pois: 

a) Rompem com o senso comum e democratizam a produção de 
conhecimento da humanidade.
b) Podem trazer a experiência elitista de acessar saberes restritos às classes 
mais altas.
c) Podem constranger, pois os alunos podem não saber se comportar 
nesse novo ambiente.
d) São banais, e os conhecimentos adquiridos em um museu logo serão 
esquecidos pelos jovens.
e) São segregacionistas, já que para visitar um museu e apreciar a pintura é 
necessário ter conhecimentos prévios sobre a História da Arte.
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Seção 4.3

Aprendizagem ativa e simulações

Caro aluno, 

Temos debatido a importância de explorar diferentes estratégias 
pedagógicas e diferentes espaços sociais, a exemplo da cidade e do 
mundo rural, para a construção ativa do conhecimento. Nesta seção, 
abordaremos a importância do papel docente na construção do saber, 
bem como outras estratégias pedagógicas que podemos adotar na 
disciplina de Sociologia, a fim de gerar um conhecimento ativo que 
alie a teoria e prática de forma convidativa para os estudantes. 

Para desenvolvermos essa discussão, vejamos a seguinte 
situação-problema: 

Temos acompanhado a história da professora Sandra e o 
desenvolvimento do seu trabalho docente para abordar as questões 
relativas ao preconceito e ao racismo contra as populações indígenas 
e afrodescendentes na sociedade brasileira. A cada aula, Sandra tem 
adotado várias estratégias pedagógicas com seus alunos para debater 
o racismo e o preconceito, e a superação deles na sociedade brasileira. 
A fim de mediar o conflito na sala de aula e conciliar os diferentes 
interesses e pontos de vista dos estudantes, Sandra montou um ciclo 
de seminários sobre a diversidade religiosa no Brasil seguido de fóruns 
de discussões. Os alunos realizariam pesquisas teóricas e de campo 
sobre diferentes religiões com o objetivo de expandir sua visão de 
mundo. Com essas atividades, a professora tinha a intenção de fazê-
los aproximar-se mais uns dos outros. Mas essas estratégias seriam 
positivas ou negativas para os estudantes? No meio dessas trocas 
de experiências, eles descobririam que havia diferentes orientações 
religiosas na sala de aula. Como os alunos reagiram quando se 
dessem conta da pluralidade de orientações religiosas entre eles e 
vissem como o próprio universo da sala de aula é heterogêneo?

Diálogo aberto 
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Não pode faltar

A disciplina de Sociologia no ensino secundário pode ser um 
agente transformador na produção de conhecimento no mundo 
escolar e na visão de mundo dos jovens como um todo. A curiosidade 
e a contestação dos jovens acerca do mundo carregam em si o 
germe de uma vontade de conhecer que pode ser mobilizada como 
uma ferramenta participativa na construção de saberes na disciplina.

Esse processo ativo de ensino-aprendizagem ganha vida quando 
o trabalho docente se alicerça com uma postura crítica e colaborativa 
capaz de mobilizar a curiosidade dos alunos e integrar seus saberes 
prévios à aprendizagem, conduzindo-os para a compreensão e a 
análise dos conteúdos escolares. Tal aprendizagem ativa, mediada 
por meio da realidade dos alunos, extrapola os limites dos saberes 
prévios trazidos por eles e pode transcender os conteúdos 
apreendidos por eles, autonomizando os jovens para a reflexão e 
análise da realidade social, e mesmo do senso comum, que, até 
então, norteavam suas preconcepções.

A participação dos alunos na produção do saber não dispensa a 
figura do educador, pelo contrário, a sua integração ativa no processo 
de ensino-aprendizagem é fruto de um trabalho docente consciente, 
que gerencia democraticamente a sala de aula e que se engaja em 
trazer os educandos para a construção dos saberes.

Assimile

Na perspectiva da Pedagogia Crítica, de Paulo Freire, a curiosidade é a 
chave que está na base da produção do conhecimento, seja ele leigo 
ou científico, e ela pode ser uma alavanca para a aprendizagem ativa 
dos educandos.

Reflita

A figura do educador na perspectiva da Pedagogia Crítica freireana 
difere radicalmente da figura monolítica do docente centralizador dos 
saberes, pois o professor engajado com a democratização dos saberes 
tem uma atitude de mediador do conhecimento, aquele que cria as 
condições e mediações pedagógicas necessárias para a aprendizagem 
ativa dos alunos. 
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Para que o docente seja capaz de estimular os alunos no 
desenvolvimento contínuo dos seus conhecimentos, será necessário 
que ele mesmo assuma a posição de um educador capaz de rever 
constantemente seu trabalho e, igualmente, de se reconhecer 
como eterno aprendiz, de tal modo que seja aquele que aprimora 
seus conhecimentos por meio de leituras, debates, pesquisas, trocas 
de conhecimentos entre seus pares e com os alunos. É importante 
cultivar permanentemente a vontade de saber, a disposição para 
ouvir e uma ponta de insatisfação acerca do que já se sabe para 
caminhar em direção ao novo e também para o refinamento dos 
saberes já apreendidos. 

O estudo permanente, aliado a um planejamento pedagógico 
aberto às revisões, certamente portará as ferramentas pedagógicas 
necessárias para convidar os alunos para os debates temáticos, 
teóricos e conceituais da Sociologia, de modo que eles apreendam 
e participem dessas discussões e sejam capazes de entrelaçar 
esses novos saberes à compreensão analítica da vida social. Essa 
aprendizagem ativa é possível mediante um trabalho docente 
colaborativo que integra os alunos na construção dos saberes.

Conforme temos debatido, a construção dos saberes sociológicos 
pode ocorrer de maneira interessante nas suas diferentes formas: 
que vai desde a aula expositiva, a estratégia mais conhecida e 
tradicional de ensino, às aulas com recursos audiovisuais, até as 
atividades pedagógicas alternativas que estão para além dos muros 
da escola. E, independentemente da estratégia pedagógica que o 
educador adotar, é sempre bom ressaltar que é importante ter o 
domínio dos conteúdos e a clareza pedagógica acerca “do que se 
espera atingir com as atividades”, “como atingir esses intuitos”, por 
meio de “quais mediações pedagógicas” e “para qual público” as 
atividades direcionam-se. 

Essas questões devem acompanhar o professor no planejamento 
e na execução das atividades realizadas no espaço escolar, bem 
como nas atividades exteriores à escola. Uma forma muito positiva 
de dar materialidade aos debates, às teorias e aos conceitos 
sociológicos abordados é a partir da pesquisa e da extensão dos 
conhecimentos, ultrapassando suas formas mais habituais, como 
os seminários. Uma alternativa é estender a pesquisa derivada dos 
seminários para além dos muros da escola.
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Há várias possibilidades de dar materialidade e extensão para 
a pesquisa no ensino médio, e uma delas pode ser o recurso da 
pesquisa sociológica de cunho etnográfico, isto é, a realização de uma 
pesquisa in loco com base na convivência e na troca de informações 
com os sujeitos informantes da pesquisa.

Assimile

Etimologicamente, o termo etnografia significa a descrição dos povos. 
Na obra Antropologia Estrutural, o antropólogo francês Claude Lévi-
Strauss descreve a etnografia como a observação e a análise dos grupos 
humanos e suas particularidades, visando a descrição e reconstituição 
fiéis da vida social do grupo pesquisado. 

A etnografia pode ser entendida como uma prática e um método 
para a pesquisa de campo tendo por intuito apreender a organização 
social, a cultura material e imaterial do “outro” a partir do ponto de vista 
nativo. A etnografia nasceu no seio da Antropologia e, grosso modo, 
podemos entender essa disciplina como o ramo da ciência que estuda 
a humanidade e sua produção cultural, cujo esforço intelectual voltava-
se para a compreensão dos modos de vida do “outro”. Na Antropologia 
Clássica, o nativo era um objeto de estudo da Antropologia concebido 
como o “outro” exterior à sociedade do pesquisador. Entretanto, na 
Antropologia Contemporânea, o informante da pesquisa pode ser um 
sujeito de uma sociedade exterior à do pesquisador ou um sujeito da 
mesma sociedade do pesquisador, ou seja, pesquisador e pesquisado 
podem ser os mesmos nativos. 

A busca pela compreensão do ponto de vista nativo, os modos de viver 
do “outro” e a forma como cada sociedade se organiza em termos 
culturais, materiais e simbólicos encontram na prática da etnografia uma 
poderosa chave de acesso aos dados e aos entendimentos nativos. Tal 
experiência acontece in loco e busca a compreensão do “outro” por 
meio da convivência e da observação participante com os “nativos”. Esse 
processo possibilita a entrada do pesquisador nas malhas das relações 
sociais do grupo pesquisado, gerando uma relação de trocas de ideias 
e saberes entre a pessoa do pesquisador e as pessoas pesquisadas. E 
é importante notar que a qualidade de uma boa etnografia implica a 
superação de uma noção equivocada de hierarquia entre os saberes do 
pesquisador sobre os saberes nativos. 

Os informantes, suas noções e suas falas necessitam ser “levadas a sério” 
para que o pesquisador seja capaz de compreender e apreender as 
ideias e falas nativas de forma honesta e coerente, estando ele livre de 
julgamentos e da necessidade de imposição do seu ponto de vista.



U4 - Práticas de ensino nas Ciências Sociais: mediações pedagógicas188

Primeiramente, ao propor uma atividade de pesquisa com cunho 
etnográfico no ensino secundário, é preciso que o professor esclareça 
para os alunos que essa pesquisa não se reduz a uma simples visita 
ao campo de pesquisa e à coleta de entrevistas dos informantes. Uma 
pesquisa etnográfica consiste em visitas frequentes ou numa vivência 
cotidiana com o grupo social em questão. 

Dentro de uma perspectiva etnográfica, o entrar em contato com 
um grupo social significa mais do que observar e descrever os hábitos 
e as ideias desse grupo. É necessário entrar em relação com o grupo 
a fim de compreender devidamente a visão de mundo e a teoria 
nativa. Esse olhar descentrado implica que o pesquisador reconheça 
o estatuto do pensamento nativo, bem como considere o lugar do 
nativo na produção do conhecimento. Isso significa que não estamos 
mais a tratar a pessoa do pesquisador como no passado, como a 
figura proprietária do saber, cuja missão era desvendar a vida dos 
nativos e pensar no lugar deles, já que esses não eram encarados 
como capazes de compreender a si próprios. 

Aqui podemos estabelecer um paralelo entre o pesquisador 
do passado com a figura do docente da perspectiva pedagógica 
tradicional, em que o professor era o detentor do saber e sua missão 
era o ensino por meio da transferência dos saberes para os alunos 
em situação passiva de aprendizagem. Contrapondo-se a esse 
modelo, temos a perspectiva da pedagogia crítica de Paulo Freire, 
na qual o educador é um sujeito histórico tal como seus alunos, 
e o papel de ambos é relacional e ativo no processo de ensino-
aprendizagem, pois a construção dos saberes pode ser um diálogo 
engajador para a vida em sociedade. Dito de outra forma, aprender 
e ensinar são atos políticos.

Assim, podemos compreender que a desprovincialização dos 
saberes é uma atitude vital para a democratização dos próprios 
saberes e para a construção de um tipo de conhecimento que 
extrapole o mundo da escola e o mundo da ciência. Além disso, 
deseja-se que tal democratização do saber também possa ser um 
instrumento emancipador e libertário, uma vez que os saberes das 
pessoas passam a ter lugar e estatuto na produção do conhecimento. 
E, a exemplo do nosso debate, isso vale para o universo da sala de aula 
quando se propõe a integração dos alunos na produção do saber, 
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bem como para o campo da pesquisa, a partir de uma etnografia que 
confere voz para a fala nativa na produção antropológica. 

As várias questões levantadas trazem para o debate as problemáticas 
acerca da necessidade de conhecermos autores e teorias que se 
debruçaram sobre o estatuto dos diferentes tipos de saber, sobre a 
colonização dos saberes e a reprodução das suas ideias, as tensões na 
história das Ciências, o passado histórico de imposição de hierarquias 
dos saberes entre diferentes povos etc. Partindo do que foi exposto, 
assistimos à eclosão de uma série de temas socioantropológicos que 
podem ser debatidos em aulas sobre a pesquisa de campo de cunho 
etnográfico. Tal atividade pode contar com a leitura e o debate de 
textos antropológicos, textos sobre métodos e também a leitura de 
resultados de pesquisas na área das Humanidades. Em uma atividade 
desse tipo é possível debater autores, teorias e conceitos sociológicos 
de modo a integrá-los no debate sobre a pesquisa no ensino médio, 
gerando uma aliança entre as discussões e os temas para uma possível 
pesquisa de campo de cunho etnográfico, por exemplo.   

Os alunos compreenderão que uma pesquisa de cunho 
etnográfico não os dispensará das leituras, mas será um processo 
novo, ativo, exigente e interdisciplinar que passará por uma breve 
introdução à antropologia e à etnografia, um breve levantamento 
bibliográfico sobre o tema a ser estudado e, certamente, trará as 
discussões sobre os métodos de pesquisa, como a coleta e análise 
de dados e sobre a importância do registro de dados com o auxílio do 
caderno ou diário de campo.

Exemplificando

Acerca da pesquisa de cunho etnográfico e da utilização do caderno 
de campo, podemos imaginar aqui a experiência de um aluno 
que cursa Licenciatura em Sociologia e a realização do seu estágio 
supervisionado. Suponhamos que esse estudante seja você e que, em 
breve, você realizará seu estágio em uma escola de ensino médio, 
próxima de sua casa.

Certamente, quando você for realizar seu estágio, já terá uma bagagem 
bibliográfica porque já terá lido alguns referenciais das teorias da Educação 
e da Sociologia. Tendo isso em mente, imagine que você acompanhará 
semanalmente, durante um semestre, as aulas de Sociologia de um 
professor no ensino secundário. 
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Você entrará em contato permanente com uma classe durante um 
semestre e essa duração de tempo será considerável para que observe 
e compreenda diferentes aspectos do mundo da sala de aula. Você terá 
a oportunidade de conhecer e conviver com esse universo dos alunos 
e do professor, conhecendo o cotidiano da escola enquanto estagiário. 

A partir dessas experiências, você terá a oportunidade de apreender o 
universo escolar na prática e poderá trocar ideias e impressões com os 
agentes envolvidos e escutar o que eles têm a lhe dizer.

Há um recurso da etnografia que pode ser muito interessante para 
seu estágio docente: o caderno ou diário de campo. O caderno de 
campo é um recurso largamente utilizado nas pesquisas de cunho 
etnográfico, nele registramos os dados observados, os insights, as 
análises, questões etc. Quando realizamos uma pesquisa, por exemplo, 
não podemos confiar unicamente no recurso da nossa memória para 
o registro dos dados. O caderno de campo funciona como o registro 
para o pesquisador. Durante e após esse período da sua pesquisa você 
fará inúmeras consultas ao caderno de campo para ver e rever suas 
anotações, fazer a revisão e autorrevisão dos seus insights. Esse processo 
aliará seus dados à produção de novas análises que você produzirá. 

Além de ser um registro dos dados, o caderno de campo também 
é fonte de diálogo, pois, a partir das reflexões dos seus dados, você 
contará com novas questões, aflições, ideias e olhares que poderão 
ser trocados e compartilhados com as pessoas envolvidas na sua 
pesquisa: desde seus informantes, seus pares de profissão e a/o 
docente orientador(a) da sua pesquisa.

Para além de uma fonte de arquivo, o caderno de campo possibilita a 
reflexão sobre seus dados, mas igualmente uma reflexão sua acerca 
das revisões a que você se submeterá e a forma como você poderá 
acompanhar seu amadurecimento intelectual quando estiver com um 
olhar mais distanciado.

Como podemos acompanhar, o recurso da pesquisa de 
cunho etnográfico pode ser uma ferramenta estratégica para o 
desenvolvimento do trabalho docente em diferentes áreas do saber 
das Ciências Humanas. Esse tipo de pesquisa é um exercício exigente 
que articula os saberes adquiridos pela leitura, e esses saberes ganham 
vida nas análises sobre o objeto da pesquisa e o contato com a vida e 
visão de mundo do “outro”. Esse processo de aprendizagem também 
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humaniza, uma vez que nos desperta para a compreensão do “outro” 
sob a perspectiva dele, abrindo caminhos para desenvolvermos uma 
nova perspectiva sobre o mundo. Além disso, esse processo tem 
a potência de impactar a percepção de nós sobre nós mesmos, 
conduzindo-nos a revisões e a reformulações sobre o nosso próprio 
estoque de ideias. 

Em suma, em uma pesquisa de cunho etnográfico, pesquisador 
e pesquisado podem entrar em relação e acabam por afetar 
positivamente a visão de mundo um do outro. Essas experiências nos 
ensinam o quanto nós precisamos das outras pessoas para aprender, 
pois, de qualquer forma, um informante dedica tempo da sua vida 
para nos mostrar e nos ensinar as formas como ele vive e entende o 
mundo. Quando as pessoas abrem suas casas e suas vidas para um 
pesquisador, elas certamente acreditam que há qualquer coisa que 
valha a pena ser doado. Aceitar humildemente esse presente pode 
nos transformar intelectual e humanamente de dentro de fora. 

Entretanto, dificilmente um educador conseguirá propor e orientar 
uma experiência de pesquisa de cunho etnográfico para todas as 
turmas do ensino secundário, no qual ele ministra aulas. Nesse caso, 
ele poderá eleger um ciclo para trabalhar essa atividade e também 
selecionar grupos de alunos para o desenvolvimento dessa atividade. 
Desse modo, será mais viável o trabalho de orientação e supervisão 
dos grupos de modo a acompanhá-los em todos os momentos 
necessários da pesquisa.

Além disso, o educador também poderá propor outro tipo de 
atividade para estender a pesquisa para além dos seminários: as 
simulações de minifóruns ou miniconferências. As atividades de 
simulações de miniconferências como uma MiniONU também 
podem ser uma ferramenta pedagógica para o desenvolvimento de 
uma aprendizagem ativa na disciplina de Sociologia. Temáticas atuais 
como Economia, Desenvolvimentismo e Impactos Ambientais; o 
Índice de Desenvolvimento Humano em diferentes regiões do mundo 
e Desigualdades Sociais; os Impactos Ambientais em uma Sociedade 
de Consumo; Juventude e Direitos Humanos, Consumo Consciente, 
Economias Alternativas etc. são temas que podem ser pesquisados e 
debatidos pelos grupos de alunos por meio de simulações de fóruns 
ou conferências. 



U4 - Práticas de ensino nas Ciências Sociais: mediações pedagógicas192

Assim, tal como na proposição de uma pesquisa etnográfica, a 
simulação de miniconferências igualmente não dispensará o aluno 
da pesquisa. Mas, ao contrário, a atividade de simulação de uma 
miniconferência é uma tarefa que exige uma pesquisa interdisciplinar 
nas diferentes áreas do saber, como a Geografia, a História, a Política, 
a Antropologia, a História, a Arquitetura, as Relações Internacionais, as 
áreas da Saúde, da Segurança Alimentar etc. 

Esse processo traz à tona uma dinâmica ativa na produção 
do conhecimento, uma vez que sob a supervisão e orientação do 
professor os alunos terão uma oportunidade nova para desenvolver 
sua autonomia nos estudos durante as diferentes etapas da pesquisa. 
Certamente, essa experiência contribuirá significativamente para 
a apreensão das leituras e dos debates sociológicos, bem como 
desenvolverá a percepção de articulação das ideias desdobrando-se 
em um novo conjunto de conhecimentos produzidos ativamente 
pelos próprios alunos.

Mesmo a preparação para a apresentação de uma miniconferência 
demandará pesquisas sobre diplomacia, articulação da retórica, 
podendo gerar frutos para o engajamento político por parte dos 
alunos nos debates. Pois, ao final de uma miniconferência, cada 
grupo deverá apontar saídas para a superação dos problemas 
sociais, ambientais, políticos e humanos apresentados e analisados 
por eles. E, ainda, todos os grupos deverão chegar num acordo 
sobre os meios para a superação dos problemas apontados e as 
metas a serem estabelecidas para a resolução dos problemas. 

Como podemos acompanhar, a pesquisa, a análise e articulação 
de ideias, a dinâmica dos debates e a proposição de metas envolvem 
um trabalho intelectual, engajado e colaborativo entre os alunos, que 
extrapola os limites dos conteúdos escolares. E, ao mesmo tempo, 
esse processo dará materialidade aos conteúdos, pois a aprendizagem 
se desenrolará por meio de um fluxo dinâmico e democrático, 
promovendo um novo olhar e significado sobre o papel da escola, do 
professor e os sentidos do aprender.  

Diante do nosso diálogo, é possível compreender que uma 
atuação docente engajada e bem elaborada é capaz de criar diversas 
condições para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra. 
Diante de diferentes estímulos, desde os mais usuais, como as aulas 



U4 - Práticas de ensino nas Ciências Sociais: mediações pedagógicas 193

expositivas, até as atividades de pesquisa para além dos muros da 
escola, os alunos encontrarão diversas formas para aprender, e a 
maior empatia com algumas delas pode ser uma chave poderosa 
para que ele se autonomize e tome gosto pelo estudo constante. 

Se entre os intuitos pedagógicos do educador da disciplina de 
Sociologia estiver a aprendizagem crítica e consistente dos seus 
alunos, certamente ele contribuirá, junto com os saberes sociológicos, 
com a transformação da visão de mundo desses jovens. E caberá 
ao educador buscar e traçar os diferentes caminhos e as diversas 
possibilidades para uma jornada libertadora do conhecimento.

E, enquanto ele produz essa cartografia, não pode se esquecer 
da necessidade de criar diferentes mapas, pois cada aluno, cada ser 
humano, tem seu ritmo e sua maneira de caminhar.

Pesquise mais

Vale a pena assistir ao documentário Promessas de um novo mundo, 
direção de Justine Shapiro, B. Z. Goldberg, Carlos Bolado, Estados 
Unidos, 2001.

O documentário retrata a história de sete crianças israelenses e palestinas 
na cidade de Jerusalém. Elas habitam a mesma cidade, mas não têm 
contato direto umas com às outras, de modo que vivem realidades 
sociais, culturais e religiosas muito distintas.

O documentário explora as dimensões do conflito, do preconceito, do 
racismo, da intolerância e do medo geradas pelas diferenças religiosas, 
políticas e históricas no Oriente Médio. Ao longo da obra é possível 
acompanhar as tensões do conflito entre palestinos e israelenses, além 
da construção do medo e da intolerância por meio da religião. 

Em determinado momento, essas crianças se encontram e têm a 
oportunidade de conhecerem umas às outras, longe da atmosfera 
de medo e intolerância, presentes nas suas realidades sociais. E elas 
conversam, brincam e descobrem a verdadeira face das crianças, o que 
de certa forma confrontará tudo o que elas pensavam até então. 

Nesse encontro, a visão de mundo dessas crianças é transformada 
e as faz descobrir uma nova percepção da realidade, por meio do 
reconhecimento da humanidade presente nelas.
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Vale a pena ver o documentário para pensar e aprender mais sobre 
a intolerância, o preconceito, o racismo, a xenofobia, a intolerância 
religiosa, a política e a construção do medo e do ódio entre os povos. 
Ele é uma lição de humanidade e respeito, capaz de nos fazer repensar a 
nossa própria condição de forma honesta, direta e humana.

Nesta seção, debatemos a importância do papel docente e 
seu engajamento como mediador do conhecimento, a fim de 
gerar condições para melhor desenvolver os conhecimentos dos 
estudantes. Vimos que o processo de construção do conhecimento 
não acontece por si só, mas ele necessita de um trabalho docente 
que não abandone a aprendizagem, bem como a vontade de propor 
novas situações para a aprendizagem de seus alunos. Além disso, 
debatemos duas possibilidades de estender o mundo da escola 
e a experiência da pesquisa para além da sala de aula, por meio 
da proposição de pesquisas sociológicas de cunho etnográfico e 
simulações de minifóruns e miniconferências que tratem temas 
importantes e caros à sociedade contemporânea.

A partir desse diálogo, já podemos retornar à situação-problema 
do início da seção, que traz a história da professora Sandra. 

Vimos que Sandra adotou diferentes estratégias pedagógicas com 
seus alunos para debater o racismo e o preconceito sofridos pelas 
populações afrodescendentes e indígenas no Brasil. Além disso, vimos 
que Sandra montou um projeto pedagógico que aliava diferentes 
técnicas de aprendizagens que uniam a aula expositiva e, propunham 
a interdisciplinaridade a partir de roda de leituras de obras literárias, 
textos sociológicos e textos da História. Sandra também organizou 
rodas de debates entre os alunos e pesquisas que se desdobraram em 
seminários e uma prévia pesquisa sociológica de cunho etnográfico, 
com visitas a uma comunidade indígena e a um centro de umbanda 
nos arredores da cidade de Belém (PA). Nessa experiência, os alunos 
passaram uma jornada em cada uma das comunidades e, ao entrarem 
em contato direto com líderes religiosos e políticos nativos e demais 
pessoas dos grupos, começaram a desmistificar uma série de ideias 
preconcebidas advindas do senso comum. Os alunos puderam 

Sem medo de errar
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repensar suas ideias tendo essa oportunidade de interagir com 
novas pessoas e novas concepções de mundo, o que mexeu com 
o seu próprio estoque de ideias. Essa experiência densa certamente 
provocou algum tipo de transformação na ótica dos alunos sobre o 
mundo e sobre eles mesmos. 

Durante todo esse processo de aprendizagem, os estudantes 
tiveram a chance de interagir mais entre eles mesmos, aproximando 
e conhecendo mais a realidade uns dos outros. Nessa história, 
eles descobriram que os colegas de sala de aula tinham 
diferentes orientações religiosas, pois havia alunos católicos, 
protestantes, pentecostais, neopentecostais, espíritas, umbandistas, 
candomblecistas, budistas e ateus. 

A aproximação com diferentes grupos e com os colegas de sala 
de aula mostrou para eles o valor do respeito, do conhecimento, da 
tolerância, da solidariedade e da união. Por fim, eles compreenderam 
que a tolerância religiosa, o direito de fé e o exercício dela, além de 
serem leis na Constituição Brasileira de 1988, eram, no fundo, um 
direito humano, acima de tudo. E mais, o olhar sociológico que vem 
sendo construído entre os jovens alunos, ao longo da disciplina, 
mostrou que seu desenvolvimento deve sempre vir acompanhado da 
humanização. Afinal, de que adiantaria compreender as relações que 
movimentam os grupos sociais e a realidade se não conseguirmos 
desenvolver a empatia em relação às pessoas?

1. Acerca do papel docente como mediador do conhecimento: 
“Este é um saber fundante da nossa prática educativa, da formação docente, 
o da nossa inconclusão assumida. O ideal é que, na experiência educativa, 
educandos, educadoras e educadores, juntos, 'convivam' de tal maneira 
com este como com outros saberes de que falarei que eles vão virando 
sabedoria. Algo que não é estranho a educadoras e educadores. Quando 
saio de casa para trabalhar com os alunos, não tenho dúvida nenhuma 
de que, inacabados e conscientes de inacabamento, abertos à procura, 
curiosos, 'programados, mas, para aprender', exercitaremos tanto mais e 
melhor a nossa capacidade de aprender e de ensinar quanto mais sujeitos 
e não puros objetos do processo nos façamos.” (FREIRE, 1996, p. 58-59)
De acordo com o texto, Freire propõe uma educação ativa que seja ao 
mesmo tempo: 

Faça valer a pena
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2. Acerca da atitude docente frente às relações humanas no universo da 
sala de aula: 
“O clima de respeito que nasce das relações justas, sérias, humildes, 
generosas, em que a autoridade docente e as liberdades dos alunos 
se assumem eticamente, autentica o caráter formados do espaço 
pedagógico.” (FREIRE, 1996, p. 36)
O texto anterior ressalta as qualidades de um ambiente de aprendizagem 
e a forma como ele impacta no espaço pedagógico. A partir do texto 
entende-se que as relações justas, sérias, humildes e generosas revelariam 
quais características da aprendizagem e do espaço escolar?

a) Características neutras e distanciadas.
b) Características humanizadas e democráticas.
c) Características parciais e desiguais.
d) Características ingênuas e romantizadas.
e) Características de improviso e personalização dos saberes.

a) Uma educação bancária.
b) Uma educação conteudista.
c) Uma educação tradicional.
d) Uma educação humanizadora. 
e) Uma educação domesticada.

3. “Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem o que 
a escuta não se pode dar. Se discrimino o menino ou menina pobre, a 
menina ou menino negro, o menino índio, a menina rica; se discrimino a 
mulher, a camponesa, a operária, não posso evidentemente escutá-las e 
se não as escuto, não posso falar com eles, mas a eles, de cima para baixo. 
Sobretudo, me proíbo entendê-los.” (FREIRE, 1996, p. 120)
Na recusa em escutar o outro reproduzimos que tipo de relação?

a) Uma relação democrática, de igualdade, aproximação e conhecimento.
b) Uma relação neutra, assertiva, sem impactos e sem desigualdade.
c) Uma relação de violência simbólica, de aproximação e tolerância.
d) Uma relação humanizadora, transparente, de igualdade e de trocas.
e) Uma relação de violência, desigualdade, incompreensão e intolerância.
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