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RESUMO 

 

Esta dissertação busca responder o questionamento sobre qual o lugar da Sociologia 

nos documentos curriculares e entender como os temas transversais (Trabalho e Pluralidade 

Cultural) podem contribuir no desenvolvimento do conhecimento e na imaginação sociológica 

no Ensino de Sociologia na escola. Trata-se de perceber a história da Sociologia enquanto 

ciência e disciplina no Ensino Médio para poder compreender o seu lugar como um campo de 

estudo. Em busca de um texto de uma Sociologia do Ensino de Sociologia, por meio da 

pesquisa documental, este texto apresenta resultado da investigação do Ensino de Sociologia 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e as propostas das 

orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCEM). Após perceber como 

princípios da Sociologia enquanto disciplina obrigatória no Ensino Médio, a desnaturalização 

e o estranhamento, buscamos compreender os Temas Transversais (Pluralidade Cultural e 

Trabalho e Consumo como possibilidades didáticas de interligar teorias e conceitos das 

Ciências Sociais no Ensino de Sociologia desenvolvendo a imaginação sociológica. Essa 

imaginação, compreendida aqui, como um elemento de qualidade.  

Palavras-chave: Ensino de sociologia. Imaginação sociológica. Temas transversais.  
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ABSTRACT 

 

 This text is a dissertation that tries to answer the question about the place of 

Sociology in the curricular documents and to understand how the transversal subjects can 

contribute in the development of the knowledge and in the sociological imagination in the 

Teaching of Sociology in the school. It is a matter of perceiving the history of Sociology as a 

science and as a discipline in High School in order to understand its place as a field of study. 

In the search for a text of a Sociology of Sociology Teaching, through documentary research, 

this text presents a result of the investigation of the Teaching of Sociology in the National 

Curricular Guidelines for High School (DCNEM) and the proposals of the National Curricular 

Guidelines for Teaching (OCEM). After perceiving as principles of Sociology as a 

compulsory discipline in High School, denaturalization and estrangement, we seek to 

understand the Transversal Themes (Cultural Plurality and Work and Consumption) as 

didactic possibilities of interconnecting theories and concepts of Social Sciences in the 

Teaching of Sociology by developing the imagination sociological. This imagination, 

understood here, as an element of quality. 

Keyword: Teaching sociology. Sociological imagination. Themes. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Em 2012, quando fui1 aprovado no vestibular, comecei a cursar Ciências Sociais na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Refiro-me a um ano de 

descobrimentos, começos e aventura. Comecei a cursar uma Licenciatura, estava realizando a 

busca de um sonho - ser professor.  

O ser professor não veio no primeiro período do curso, nem no segundo, muito menos 

no terceiro. Até então, o que mais presenciava no meu itinerário de formação, autoformação e 

autoconhecimento,era o ser cientista social, cientista político, antropólogo ou sociólogo. 

Mas, o ser professor, ainda não era algo próximo ou pelo menos palpável, não por acreditar 

quenesse preâmbulo de curso eu pudesse já descobrir qual seria o ofício de um cientista 

social. Mas, naquele contexto, perceber qual seria o ofício de um cientista social estava mais 

próximo comparado com o que viria a ser o ofício de um professor. 

No primeiro período do curso de Ciências Sociais na UERN, e, em algumas 

universidades brasileiras, seja na modalidade de Licenciatura ou na de Bacharelado até o 

terceiro período existe um currículo de disciplinas de teorias clássicas e contemporâneas que 

compõem o campo das Ciências Sociais. Portanto, não conseguia perceber, como, onde e para 

quem ensinar o que estava aprendendo. Ou seja, sentia falta, no início do curso, de uma 

formação voltada para ensinar Sociologia.  Essa formação só chegou quando ingressei no 

quarto período do curso.  

Foi no quarto período do curso com a separação das modalidades, que comecei a 

perceber a chegada ao currículo e na minha vivência da graduação uma formação voltada para 

a docência, foi nesse momento que iniciei a licenciatura propriamente dita – pelo menos foi a 

sensação que me causou.  Esse fato me proporcionou uma noção de ter feito dois cursos; um 

primeiro de dois anos com uma formação mais bacharelesca, e o segundo, também de dois 

anos, com uma formação voltada para ensinar o que estava aprendendo – Sociologia.  

Estou me referindo ao Ensino de Sociologia, e continuarei por ser o nome dado na Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB), nos documentos oficiais e chamado pela tradição, mas quando 

penso em um ensino capaz de proporcionar o desenvolvimento da consciência social, do 

engajamento e da reflexão, estou me referindo a um ensino que incentive a questionar, 

repensar o pensamento e o modo de perceber a realidade, não estoume referindo apenas de um 

ensino da disciplina Sociologia, mas de: 

                                                           
1 Esse capítulo está na primeira pessoa do singular por ser um capítulo com perfil autobiográfico. Os próximos 

capítulos continuarão na primeira pessoa, mas do plural.  
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[...] um ensino que contemple o conjunto das ciências sociais. Dessa forma, a 

seleção de conteúdos, temas, conceitos e teorias sociológicas passa pela 

compreensão de ciências sociológicas, políticas e antropológicas, o que requer 

romper com a compartimentalização das ciências sociais, pois os fenômenos sociais 

abrangem múltiplas instâncias – políticas, culturais, ideológicas, econômicas – a 

serem contempladas de modo interrelacionado e interdependentes (BRIDI; 

ARAUJO; MOTIM, 2009, p. 11). 

Compreendo os significantes que preenchem o sentido deste ensino a partir da noção 

da existência das áreas citadas. Assim, quando me refiro a Ensino de Sociologia no Ensino 

Médio, é preciso fazer o esforço para perceber os campos que compõem as Ciências Sociais e 

ter consciência que a Sociologia não está sozinha. Não estou falando em uma Sociologia da 

solidão. Os campos das Ciências Sociais estão, de forma hibridizada, no Ensino Médio da 

escola pública brasileira–Sociologia, Ciência Política, Antropologia. Escrevo sobre um campo 

de ensino híbrido.  

Depois de ter cursado todas as teorias clássicas e contemporâneas2 permitidas para um 

aluno de licenciatura, sentia falta de aprender a ensinar o que aprendi, tendo em vista que o 

curso de teorias antes feito não se preocupava como ensinar aquelas teorias estudadas. Os 

professores, em nenhum momento, atentavam para aprender a ensinar o que estava sendo 

aprendido, mas em apenas aprender. Nesse sentido, a formação docente chega tarde, com 

apenas dois anos para terminar o curso, mas é nesse momento em que alguns questionamentos 

me fizeram procurar compreender mais sobre o ensino de Sociologia, o ser professor de uma 

disciplina emergente na educação básica e o que seria um Cientista Social Professor. Foi um 

momento: “eureka!”. 

Foi na disciplina de Laboratório de Ensino em Ciências Sociais I, II e III, nos Estágios 

I, II, III e IV, na disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências Sociais, na disciplina de 

Temas Transversais e em outras disciplinas obrigatórias para a licenciatura que além de ter 

começado a aprender a ensinar Sociologia, comecei também a observar esse Ensino como 

objeto de estudo. Foi nesse percurso teórico/prático que comecei a olhar para o ensino de 

Sociologia não apenas como um ofício a ser realizado na educação básica, mas como um 

campo de investigação– mesmo com as limitações de um aluno de graduação na metade do 

curso iniciando a sua vida na pesquisa acadêmica. Nesse ciclo da minha vida com a pesquisa 

científica, começo a me aproximar e perceber a existência de uma Sociologia do Ensino de 

Sociologia. 

                                                           
2. Teoria Sociológica Clássica, Teoria Sociológica Contemporânea I, Teoria Política Clássica, Teoria Política 

Contemporânea I, Teoria Antropológica Clássica e Teoria Antropológica Contemporânea I. 



15 
 

  

Questionando-me sobre esse ensino, e, sobretudo, como objeto de estudo, algumas 

questões levaram-me a construção deste texto:  

a) O que é Sociologia?   

b) Para que serve a Sociologia? 

c) Como ensinar Sociologia?  

d) Qual o objetivo da Sociologia?  

e) O que devo aprender para ensinar Sociologia? 

f) Qual o lugar da Sociologia no currículo da escola pública brasileira? 

g) Em que a Sociologia pode ajudar na vida cotidiana?  

h) Como a Sociologia se apresenta nos documentos curriculares brasileiros? 

i) [...] 

 Com tantas inquietações, de início, procuro compreender o Ensino de Sociologia na 

escola pública, especificamente no Ensino Médio, ou onde ele possa chegar, como um ensino 

que deve ensinar a aprender a “[...] pensar de maneira sociológica” (GIDDENS, 2012, p.19), 

contribuindo para transformar o exótico em familiar e o familiar em exótico (VELHO, 1987). 

Falo de um projeto de ensino que desenvolva uma verdadeira revolução epistemológica, que 

começa por uma revolução do olhar (LAPLANTINE, 1988). Essa ruptura no modo de pensar 

deve fornecer orientação para compreender o mundo reconhecidamente em mudança 

(BAUMAN, 2015). Um ensino capaz de desenvolver uma ruptura epistemológica no olhar, no 

ouvir e uma reforma do pensamento (MORIN, 2008). Um ensino narrado pelos princípios de 

estranhamento, desconstrução, desnaturalização.  

Como estará apresentado mais adiante nessas considerações iniciais e no capítulo III, 

um dos objetivos da Sociologia, ou pelo menos a “Promessa” dessa disciplina definida por 

Mills (1982) é a de desenvolver uma “imaginação sociológica”. Porém, essa promessa 

também me causa questionamentos: 

a) A imaginação sociológica pode ser estimulada na sala de aula? 

b)  A partir de quais recursos didáticos?  

c) Seria possível estimular a Imaginação Sociológica por meio apenas das teorias 

clássicas e contemporâneas das Ciências Sociais? Essas teorias, muitas vezes, não 

estão distantes da realidade do aluno?  

d) O que é preciso ser desenvolvido a princípio para que os alunos comecem a imaginar 

sociologicamente?  
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e) Os princípios de desnaturalização e o do estranhamento podem levar o aluno a 

imaginar sociologicamente?  

f) O uso de temas em sala de aula não seria uma ponte para chegarmos à imaginação e 

ao conhecimento sociológico? Como utilizar esses temas? 

Essa imaginação é o que me faz necessário perceber como as propostas nas Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Médio e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

orientam o desenvolvimento desses princípios. 

a) Como desnaturalizar as consciências adquiridas cotidianamente? 

b) Como estranhar o que está tão perto?  

Quando penso em formação de consciência me remeto à capacidade de refletir como a 

sociedade pode levar a formar consciências que, geralmente, são falsas sobre acontecimentos 

cotidianos. A Sociologia, nessa perspectiva, com o auxílio de um cientista social professor, 

vem contribuir para desmistificar essas visões e compreender o que se passa no cenário 

histórico por meio da imaginação sociológica: 

A imaginação sociológica capacita seu possuidor a compreender o cenário 

histórico mais amplo, em termos de seu significado para a vida íntima e para 

a/ carreira exterior de numerosos indivíduos. Permite-lhe levar em conta 

como os indivíduos, na agitação de sua experiência diária, adquirem 

frequentemente uma consciência falsa de suas posições sociais (MILLS, 

1982, p.11). 

Porém, romper com as consciências falsas adquiridas em sociedade é um dos objetivos 

desafiadores do Ensino de Sociologia. Para compreender melhor essas consciências falsas: 

Talvez a distinção mais proveitosa usada pela imaginação sociológica seja a 

entre as ‘perturbações pessoais originadas no meio mais próximo’ e ‘as 

questões públicas da estrutura social’. Essa distinção é um instrumento 

essencial da imaginação sociológica e uma característica de todo trabalho 

clássico na ciência social (MILLS, 1982, p.14). 

 

 Ainda sobre as consciências falsas adquiridas na sociedade:  

 
Nessas condições, consideremos o desemprego. Quando, em uma cidade de 

cem mil habitantes, somente um homem está desempregado, isso é seu 

problema pessoal, e para sua solução examinamos adequadamente o caráter 

do homem, suas habilidades e suas oportunidades imediatas. Mas quando 

numa nação de 50 milhões de empregados, 15 milhões de homens não 

encontram trabalho, isso é uma questão pública, e não podemos esperar uma 

solução dentro da escala de oportunidades abertas às pessoas 

individualmente. A estrutura mesma das oportunidades entrou em 

colapso [...] (MILLS, 1982, p. 15). 
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Esse processo vai dando-se a partir do momento em que a presente disciplina 

possibilita ao aluno um entendimento mais específico e científico dos acontecimentos em suas 

vidas. Fazer com que o aluno, no meio dos questionamentos em sala de aula, reflita e diga a 

seguinte frase:  

a) Professor, eu nunca tinha pensado desse jeito! 

 São os modos de pensar, de forma sistematizada e reorganizada, que a imaginação 

sociológica pode desenvolver, no cotidiano escolar, um pensamento crítico, complexo e 

compreensivo da/sobre/pela e a partir da realidade social. “A reflexão sociológica ocupa um 

papel central para a compreensão das forças sociais que vem transformando nossa vida nos 

dias de hoje”(GIDDENS, 2001, p.19). A imaginação sociológica aprimora o processo de 

construção e desconstrução de argumentos sobre a realidade, as relações e as questões sociais 

– nesse sentido a Sociologia pode contribuir até para as outras disciplinas como a História, a 

Geografia e a Língua Portuguesa na construção de argumentos e textos de redação e 

interpretação.  

A Sociologia na escola vem para diferenciar de um entendimento não sistematizado 

sobre a sociedade. A imaginação sociológica pode se apresentar como uma atitude que não 

apenas oferece uma formação disciplinar ao aluno, mas que ele repense, reflita e questione a 

sua própria formação. A imaginação sociológica como uma qualidade da mente, um estado de 

espírito.  É essa “qualidade mental” e esse “estado de espírito” como afirma Mills (1982) que 

a imaginação sociológica é capaz de proporcionar ao ensino de Sociologia. Quando MILLS 

(1982) definiu a imaginação sociológica como uma qualidade de espírito fundamental para 

construir pessoas melhores e perceber a influência da sociedade nas vidas individuais ele 

delimita, naquele momento, um dos objetivos subjetivos da Sociologia que pode ser traduzido 

e repensado no Ensino Médio.  

 Todo esse questionamento desenvolvido durante a minha trajetória intelectual 

enquanto aluno de uma licenciatura3 em Ciências Sociais, professor de Sociologia e aluno de 

um Programa de Pós-Graduação em Ensino me levou à construção de um problema de 

pesquisa na linha Ensino de Ciências Humanas e Sociais na Escola Pública. 

                                                           
3Vale ressaltar que durante a minha graduação me dediquei aos estudos de antropologia urbana, em especial 

com as pessoas em situação de rua na cidade de Mossoró, apenas no último período do curso que desenvolvi 

uma sensibilidade investigativa para contribuir na construção de uma Sociologia do ensino de Sociologia e 

desenvolver um estudo sobre ensino de Sociologia, como apresentarei mais adiante, o ensino de Sociologia 

enquanto campo de investigação tem sido mais uma tarefa dos pesquisadores da educação do que uma tarefa dos 

cientistas sociais. 
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a) Qual o lugar da Sociologia nos documentos curriculares e como os temas 

transversais podem contribuir no desenvolvimento do conhecimento e da 

imaginação sociológica? 

 Quando eu faço essa pergunta estou procurando pensar esses documentos dentro de 

um ciclo de política de produção de textos e influência (BOWE et al., 1992) que são 

reinterpretados e traduzidos no contexto da prática de acordo com Ball e Bowe (1992). 

Quando penso isso, eu posso perceber como esses documentos podem chegar na escola e na 

construção de um identidade do Ensino de Sociologia. 

 Um ensino de Sociologia sob a luz de temas transversais por compreender que “[...] o 

recurso aos temas visa articular conceitos, teorias e a realidade social partindo de casos 

concretos” (BRASIL, 2006, p. 120). Assim, são transversais pelo fato de poderem perpassar 

por todas as áreas do conhecimento sem perderem a sua essência, contribuindo para um 

pensamento complexo e contextualizado sobre os temas sociais. No ensino de Sociologia, 

“Pode-se trabalhar com muitos temas, e, dependendo do interesse do professor, dos alunos e 

também da própria escola adequar essa escola à própria” (BRASIL, 2006, p. 119).  

 A Sociologia, que já foi trabalhada e camuflada em outras disciplinas no Ensino 

Médio, como poderá ser visto no capítulo II, está atrelada ao ensino de caráter crítico e 

reflexivo da sociedade e submetida a discutir os temas transversais pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais Temas Transversais.  

Afirmar que a Sociologia tem um caráter crítico e reflexivo não é tudo, afinal, todas as 

disciplinas devem assumir esse caráter no contexto do ensino, mas, do ponto de vista do 

currículo e dos interesses da disciplina, esses temas estão muito próximos do currículo da 

Sociologia. Desde o seu início, os sociólogos procuraram compreender temas que perpassam 

a vida cotidiana e essa compreensão também deve narrar a cartografia desse ensino.  

 Os professores de Sociologia geralmente constroem os seus recursos didáticos a partir 

de discussões trazidas no livro didático; sociedade e conhecimento; cultura e sociedade; 

relações de poder e movimentos sociais; mundo do trabalho e  

desigualdade social; globalização e sociedades do século XXI e a vida nas cidades do século 

XX (SILVA et al., 2013). Esses eixos podem variar de acordo com o livro, por exemplo, em 

Tomazi (2010) os eixos de discussões são: a sociedade dos indivíduos, trabalho e sociedade; 

estrutura social e desigualdades; poder, política e estado; direitos, cidadania e movimentos 

sociais, cultura e ideologia; mudança e transformação social e história da sociologia. Vale 

salientar que as aulas da disciplina de Sociologia ocorrem a partir de diálogos como estes 
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eixos abordados em livros didáticos, que são de certa forma, um panorama dos conteúdos 

estudados no Curso de graduação em Ciências Sociais.  

 Os estudantes das licenciaturas em Ciências Sociais ao se formarem deparam com 

esses temas e em alguns casos, com a ausência de materiais didáticos sobre ensino de 

Sociologia no Ensino Médio, começam a lecionar como se estivessem formando cientistas 

sociais com teorias utilizadas na educação superior, sem fazer um exercício de transposição 

dos saberes, como ensinam as Orientações Curriculares Nacionais de Sociologia. Essa atitude 

é um risco, tendo em vista que o objetivo da Sociologia no Ensino Médio não é de formar 

sociólogos, cientistas sociais, políticos e/ou antropólogos. 

[...] o risco dessa orientação é tornar a disciplina a função de ensino de 

conceitos e não do desenvolvimento de modo de abordagem do real. Não 

que os clássicos não sejam importantes. Qualquer cientista social sabe o 

valor do conhecimento seguro desses autores. Entretanto, acreditamos que o 

ensino médio não deva ser organizado em funções de estudo teórico 

semelhante ao do ensino superior de ciências sociais (SARANDY, 2011, p. 

74‐75). 

Assim, “[...] a vantagem de se iniciar o trabalho de ensino com temas é evitar que os 

alunos sintam a disciplina como algo estranho, sem entender por que tem mais uma disciplina 

no currículo” (BRASIL, 2006, p. 121). Para fugir desse risco, de um ensino de Sociologia 

apenas a partir dos conceitos e a disciplina se tornar distante, os temas transversais podem 

contribuir para um Ensino de Sociologia que possa partir da realidade do aluno, ou pelo 

menos, de elementos que compõem essa realidade, para poder compreender os conceitos 

necessários para a construção do conhecimento e da imaginação sociológica. Uma vez que “A 

apreensão dos conceitos não acontece deslocada da realidade, pois são históricos e abertos, 

possibilitando serem reinterpretados de modo constante e sempre atualizado” (BRIDI; 

ARAUJO; MOTIM, 2009. p. 66). Pois “o ensino de sociologia, no sentido forte do termo, 

deve compreender uma configuração que vá além de uma proposta bancária de educação” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 33).  

Estou falando de um ensino que ao refletir sobre a vida, o aluno se compreenda como 

sujeito dessa vida que é objeto de reflexão e perceba que o mesmo se encontra 

automaticamente conectado com toda a história da humanidade, essas reflexões e percepções 

do aluno no mundo a partir das aulas de Sociologia aproximam-se das definições de 

imaginação sociológica, ou suas tarefas: 

Assim, é tarefa da imaginação sociológica mostrar como a vida pessoal e a 

biografia individual estão intimamente conectadas a eventos históricos e 

processos estruturais. É tarefa da imaginação sociológica ajudar as pessoas a 

compreender o significado de sua época em relação a suas próprias vidas, e é 
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sua ambição, de acordo com Mills, fazer a diferença na qualidade da vida 

humana em nossa época (BAUMAN, 2015, p. 13). 
 

Diante do exposto, acredito, portanto, que os temas transversais ao estarem 

afetivamente integrados ao cotidiano do aluno, como a maioria dos fatos e das ações sociais 

que a Sociologia procura compreender em sala de aula, são matérias primas para tornar o 

aluno produto e produtor de um conhecimento transversal e de seu próprio conhecimento e 

imaginação sociológica.  Por isso, como objetivo geral do texto, procurei compreender o lugar 

da Sociologia nos documentos curriculares e perceber as aproximações e as contribuições que 

os temas transversais podem direcionar o desenvolvimento do conhecimento e da imaginação 

sociológica.  

Para responder esse questionamento e realizar o objetivo geral do presente texto, mais 

3 (três) objetivos específicos possibilitaram além da resolução do problema, a construção dos 

próximos capítulos por meio de uma pesquisa documental.  

A partir de Ball & Bowe (1992) quando pensa a noção de um ciclo de política – 

contínuo – que é desenvolvido por três dimensões; o que a política propõe, o que a política é e 

como essa política é interpretada. Penso os documentos escolhidos para a pesquisa como um 

texto que não só pode influenciar a prática da Sociologia na escola e o seu lugar no currículo, 

mas um documento que pode ser reinterpretado e traduzido na escola a partir das múltiplas 

leituras feitas pelos professores. Nessa linha de raciocínio, desenvolvi uma análise qualitativa 

de documentos (BOGDAM; BIKLEN, 1994)educacionais escolhidos para responder os 3 

(três) objetivos específicos que desencadearam a construção dos capítulos I,II e III. 

O primeiro objetivo, contextualizar o surgimento da Sociologia enquanto ciência e 

enquanto disciplina na escola brasileira até os dias atuais, permitiu a construção da Parte I da 

dissertação, intitulado:A Sociologia Enquanto Ciência e Enquanto Disciplina na Escola. 

Este capítulo é resultado de uma investigação bibliográfica sobre a história da Sociologia até 

chegar ao currículo escolar. Para isso, além dos textos produzidos sobre essa perspectiva 

histórica, foi necessário investigar a produção do conhecimento sobre o Ensino de Sociologia 

no Congresso Brasileiro de Sociologia (CBS) em busca de produzir um estado da arte sobre a 

produção do conhecimento sobre Ensino de Sociologia no hoje e perceber esse ensino como 

objeto de estudo das pesquisas acadêmicas.  

O segundo objetivo, identificar o lugar da Sociologia nos documentos curriculares, 

permitiu o debate da Parte II: O lugar do Ensino de Sociologia nas DCNEM e 

OCEM.Neste capítulo, é problematizado o lugar dado a Sociologia nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) e nas Orientações Curriculares Nacionais 
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Para o Ensino Médio (OCEM).Nesta etapa, por meio da pesquisa documental, são tecidas 

críticas sobre as dualidades epistemológicas das DCNEM e a busca pela identidade da 

Sociologia e a preocupação metodológica do Ensino de Sociologia no Ensino Médio nas 

OCEM, além da comparação entre os documentos. 

O terceiro objetivo, perceber as aproximações dos Temas Transversais com o Ensino 

de Sociologia e a sua contribuição em poder interligar teorias, conceitos e temas e 

desenvolver a imaginação sociológica,resultou na últimae terceira parte deste texto intitulada: 

Temas Transversas (Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural)No Ensino De 

Sociologia. Por meio da pesquisa documental, e na busca de perceber as aproximações do 

tema Trabalho e Cultura e Pluralidade Cultural no desenvolvimento da imaginação 

sociológica, ao comparar os objetivos dos temas transversas com o Plano Nacional do Livro 

Didático e os Eixos temáticos de Trabalho e Cultura que se apresentam nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais Complementares, este capítulo apresenta as aproximações dos 

objetivos destes temas com os conceitos e com as teorias que podem ser ensinadas no ensino 

de Sociologia, a busca de imaginação sociológica, além da percepção dessa imaginação como 

uma qualidade de ensino. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SOCIOLOGIA ENQUANTO CIÊNCIA E DISCIPLINA ENQUANTO DISCIPLINA 

NA ESCOLA BRASILEIRA 
 

 

Mais do que nunca devemos estar atentos para não cairmos nas armadilhas de 

modismos que podem muito bem se mostrar mais prejudiciais que as moléstias que 

eles afirmam curar. Bem, nossa vocação, após todos esses anos sem romantismos, 

pode se tornar novamente um campo de testes de coragem, coerência e lealdade aos 
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valores humanos. Faríamos muito bem se gravássemos nas paredes de nossas salas 

de aula de sociologia o que Max Weber disse mais de meio século atrás: ‘Se todo 

pensador profissional chega a ter uma obrigação imediata, esta é manter a cabeça 

fria diante dos ídolos prevalecentes em sua época e, se necessário, remar contra a 

maré. 

(BAUMAN, 2015) 

2.1 A SOCIOLOGIA ENQUANTO CIÊNCIA 

 

 Quando pensamos na palavra Sociologia, brevemente imaginamos algumas palavras-

chave: mudança, conflito, transformação, sociedade, crise. Essas palavras não são capazes de 

sintetizar completamente o que é a Sociologia, mas elas podem nos ajudar a compreender 

melhor o processo de surgimento e legitimidade da Sociologia enquanto ciência e a sua busca 

por um objeto de estudo. Pois, além de a Sociologia ser uma ciência recente, sobretudo se 

compararmos com as ciências exatas e naturais, ela surge em um contexto de mudança e 

transformação social.  

 A Sociologia, desde sua origem, estava preocupada em descrever os diferentes 

modos de vida e como eles se transformam com o passar do tempo. A preocupação em 

descrever a realidade social, de como a história é conduzida pelo indivíduo ou pela sociedade 

e qual a relação entre o sujeito e o mundo social, por mais que a Sociologia se aproprie dessas 

preocupações, não é uma atitude eminentemente dela, afinal, desde a Grécia antiga os sofistas 

já haviam desenvolvido a preocupação com o mundo social.  Nesse contexto, por mais que 

não houvesse uma forma sistematizada de pensar a realidade, nem uma ciência para pensar 

esse cenário - ou seja, um método -, essa preocupação de discutir política, economia, 

sociedade e a vida na polis faz parte da base do surgimento da Sociologia enquanto Ciência.  

 Nesse percurso das bases do surgimento da Sociologia, outros fatores históricos 

contribuíram para as análises sociais, basta fazer o exercício de recordação, por mais que não 

seja o objetivo do trabalho, mas durante a Antiguidade e a Era Moderna aconteceram diversas 

transformações alterando a vida política e social da/na Europa; entre elas, o Renascimento 

Cultural.  

 Todos esses momentos vão influenciar o surgimento da Sociologia, ou pelo menos, 

na busca de um método e um objeto de estudo mesmo sabendo que “os primeiros esforços de 

sistematização e delimitação do objeto de estudo da Sociologia surgiram no contexto histórico 

do século XIX” (BRIDI; ARAUJO; MOTIM, 2009. p. 33). Entretanto, dois acontecimentos 

são fundamentais para o surgimento da Sociologia; um de causa econômica e outro de causa 

histórico-política, pois “as origens da disciplina inserem-se no contexto de uma série de 



23 
 

  

mudanças radicais introduzidas pelas <<duas grandes revoluções>> da Europa dos séculos 

XVIII e XIX” (GIDDENS, 2012, p. 6).  

 Já no século XVIII o comércio ultramarino ganhou proporção maior, aumentando 

para atender um novo mercado, portanto o sistema feudalcomeça a ser substituído pelo 

sistema industrial, acontecendo uma transformação no modo de produção europeia passando 

do artesão para o proletariado. Nesse novo processo, o proletário, antigo artesão, começa a ter 

o auxílio da máquina para desenvolver seu modo de produção, compondo uma nova classe 

social, diferentemente do tempo em que ele tinha domínio da sua produção no campo. O 

homem é substituído pela máquina.  

 Com a chegada das máquinas ao campo e com a mudança do modo de produção 

houve um desemprego estrutural e um número acelerado de pessoas em busca de emprego na 

cidade. Todo esse recorte vai desenvolver um êxodo rural, ou seja, a vida na cidade começa a 

se transformar: inchaço urbano, conflito, desemprego, violência, mudanças.  

O surgimento da indústria conduziu a uma migração em grande escala de 

camponeses, que deixaram as suas terras e se transformaram em 

trabalhadores industriais em fábricas, o que causou uma rápida expansão das 

áreas urbanas e introduziu novas formas de relacionamento social. A 

revolução industrial mudou de forma dramática a face do mundo social, 

incluindo muitos dos nossos hábitos pessoais (GIDDENS, 2012, p. 7). 

 A transformação drástica do modo de vida tradicional levou os pensadores daquela 

época a desenvolverem uma nova perspectiva do mundo natural e social e era necessária uma 

disciplina para entender esse novo enigma social.  E “a Sociologia seria a ciência responsável 

para desenvolver esse enigma social” (SOUSA, 2016. p. 60). Entretanto, é com os pioneiros 

da Sociologia “Em especial Augusto Comte (1798 - 857) que as Ciências Sociais de um modo 

específico a Sociologia, começam a se delinear como ciências autônomas”. 

(MORAIS;TOMAZINI;GUIMARÃES, 2004, p. 199).  

Augusto Comte (1798-1857) deu um passo significativo na busca da legitimação da 

Sociologia enquanto ciência “foi o primeiro a utilizar a palavra Sociologia, concebendo-a 

numa perspectiva positivista.” (BRIDI; ARAUJO; MOTIM, 2010. p. 33). Mesmo bebendo 

das ciências exatas para formular uma Sociologia, o termo Física Social também foi definido 

por Comte tendo em vista que naquele contexto: 

A verdadeira ciência era aquela passível de observação e experimentação 

direta, levando ao estabelecimento de leis gerais. O positivismo norteou a 

configuração da ciência da sociedade no século XIX, fazendo analogias 

metodológicas com as ciências naturais. A exaltação desse novo saber é 

poder conduzir à concepção do cientificismo positivista – um pensamento 
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que concebe a ciência como o único conhecimento possível, tendo como 

método válido o das ciências da natureza, estendendo a todos os campos de 

investigação científica(BRIDI; ARAUJO; MOTIM, 2010, p. 34). 

 O que para a Sociologia não seria uma tarefa simples, afinal os fenômenos sociais são 

de caráter subjetivo, mesmo assim, os cientistas sociais para reivindicarem o caráter científico 

da Sociologia e legitimar o conhecimento produzido tiveram que explicar a sociedade a partir 

dos modelos das ciências da natureza por leis gerais independentes da ação humana.  

Essa adaptação das ciências da natureza para pensar a sociedade deixou na Sociologia 

clássica uma ciência de caráter meramente descritivo onde o pesquisador deveria ser neutro e 

sem juízo de valor, assim, esse pensamento foi sendo consolidado por outros pensadores 

como, por exemplo, Émile Durkheim(1858-1917) que também defendia uma neutralidade e 

distanciamento entre o sujeito e o objeto. Já: 

Outros clássicos da Sociologia, como Max Weber, não acreditavam na 

neutralidade axiológica, ou seja, na possibilidade de o sujeito cognoscente 

deixar de se envolver com os valores sociais e culturais que informam o seu 

objeto de estudo. (BRIDI; ARAUJO; MOTIM, 2010, p. 35).  

Apesar da crítica feita ao positivismo, não podemos deixar de compreender esse 

momento como uma etapa marcante na busca da consolidação da Sociologia enquanto 

ciência. Autores como Karl Marx (1818-1883) também contribuírampara a consolidação do 

pensamento sociológico e transformação social.  

Por mais que aprendamos nos manuais e livros de Sociologia que o objeto de estudo 

da Sociologia é a vida do homem em sociedade, o que podemos perceber nas etapas do 

pensamento sociológico clássico que, sob a ótica de todos os autores, teremos uma visão 

metodológica diferente da vida em sociedade, seja a partir da perspectiva de Karl Marx (1818-

1883) pensando a sociedade como matéria em contínua transformação/o, em Durkheim 

pensando a realidade como algo dado, objetiva independente dos sujeitos individuais ou em 

Max Weber (1864-1920) pensando como objeto da Sociologia a ação social impregnada de 

sentidos que são atribuídos pela vida do homem em sociedade.  A Sociologia clássica oferece 

um legado teórico-metodológico para pensarmos a sociedade contemporânea: 

 Essas vertentes de apreensão da realidade são como lentes com as quais 

esses autores enxergam a sociedade, ainda que suas ideias não expliquem a 

realidade em contínuo movimento. As metodologias propostas valem-se 

pertinentes e suas matrizes teóricas são orientadoras de pesquisa e de 

políticas modernas, enquanto autores contemporâneos de grande aceitação 

fazendo avançar a ciência sociológica, mantendo ligação com as 

apropriações dos clássicos (BRIDI; ARAUJO; MOTIM, 2010, p. 46).  
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 A Sociologia clássica, que nos surpreende a cada leitura, influencia até hoje o 

pensamento sociológico contemporâneo com novas traduções, interpretações e sentidos, afinal 

os livros clássicos “são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: "Estou relendo..." e 

nunca "Estou lendo..." (CALVINO, 1993. p. 9) podendo nos ajudar a enfrentar as incertezas 

do mundo contemporâneo e da Sociologia enquanto disciplina que também tem uma história 

de luta, conflito e intermitência enquanto disciplina obrigatória na escola pública brasileira.  

2.2 A SOCIOLOGIA ENQUANTO DISCIPLINA NO ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

A presença da Sociologia na escola básica brasileira é resultado de uma trama política 

complexa de luta e resistência.  É sabido quando vamos pensar sobre o Ensino de Sociologia 

na escola básica percorrer pelo seu itinerário de intermitência e sua relação movediça e 

conflituosa com o currículo escolar.  

O primeiro passo do pensamento sobre a entrada da Sociologia nos currículos oficiais 

remete à “entrada de Durkheim na Universidade de Bordeaux, em 1887, como marco da 

Sociologia nos currículos oficiais” (BRASIL, 2006, p. 101). Já no Brasil, segundo Oliveira 

(2011), a introdução da Sociologia na educação básica foi pensada, inicialmente por Rui 

Barbosa que propôs em um dos seus pareceres, a substituição da disciplina Direito Natural 

pela Sociologia nos séculos XVII e XVIII. De todo modo, o pensamento de Rui Barbosa, 

apesar de seu parecer “não ter sido sequer votado” (BRASIL, 2006, p. 101) foi um plano de 

voo para a Sociologia se tornar presente no currículo da escola básica brasileira. 

É interessante lembrar que a Sociologia enquanto disciplina escolar no Brasil surgiu 

antes da sua iniciação nas universidades, esse surgimento e institucionalização da Sociologia 

acontecem de forma lenta no currículo da escola secundária e posteriormente no ensino 

superior: 

Um marco notável de sua institucionalização nas escolas é o ano de 1925, 

quando foi introduzida no programa de ensino do Colégio Pedro II. Com 

efeito, a partir da Reforma João Luiz Alves também conhecida como Lei 

Rocha Vaz – a Sociologia passou a figurar como disciplina regular do 

currículo do ensino secundário, prescrito para todas as instituições nacionais 

que desejassem certificação de equiparação ao Colégio Pedro II, situado no 

então Distrito Federal, cidade do Rio (MEUCCI, 2015, p. 252). 

Como o surgimento da Sociologia enquanto ciência, condicionamentos históricos 

também contribuíram para a constituição da Sociologia no currículo da escola secundária, por 

mais que de forma incipiente, a industrialização fez surgir (MEUCCI, 2015) novos agentes 

sociais, novos modos de viver e se relacionar com o centro urbano. Esses influxos 

contribuíram para a crítica e reflexão de formas dominantes de tradição: 
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Os acontecimentos do ano de 1922 parecem demonstrar de forma 

emblemática, essas transformações e agitações: ocorreu então a fundação do 

Partido Comunista, a Marcha dos Tenentes, a criação do Centro D. Vital e a 

Semana de Arte Moderna (MEUCCI, 2015, p. 252).  

Então, na década de 20, foi-se montando uma sensação de crise, reformas e revoluções 

que favoreceram a repercussão da Sociologia como elemento-chave para desmistificar e 

compreender esse enigma social dentro da sala de aula.  

A inserção da Sociologia no currículo é dada inicialmente nos cursos normais, ou seja, 

nos cursos preparatórios para formação de professores. A Sociologia entrava naquela época 

nesses cursos com o objetivo de torná-los mais científicos, da mesma forma, a Sociologia vai 

entrando lentamente nos cursos secundários – preparatórios para ingressar no ensino superior. 

Naquela época, o ingresso no ensino superior era um privilegio da elite, portanto, para 

ingressar nos cursos de Medicina, Direito e Engenharia, era necessário ter um mínimo de 

conhecimento da realidade social, e a Sociologia era a disciplina que podia, por meio dela, 

compreender melhor essa realidade. Eram os professores de Sociologia que realizavam visitas 

aos asilos, instituições sociais, presídios e hospitais. Esses professores, de modo geral, eram 

Advogados, mas também Médicos e Engenheiros. Então, “A institucionalização da Sociologia 

na escola foi um dos primeiros sinais da importância que a disciplina assumia para a elite 

brasileira do período” (MEUCCI, 2015, p. 253).  Foi 

Entre 1925 e 1942, com a vigência da Reforma Rocha Vaz e depois a de 

Francisco Campo (1931), a Sociologia passar a integrar os currículos da 

escola secundária brasileira, normal ou preparatória, chegando a figurar 

como exigência até em alguns vestibulares de universidades importantes. A 

primeira parte desse período pode ser entendida como de constituição do 

crescimento da demanda em torno das Ciências Sociais, não só da 

Sociologia (BRASIL, 2006, p. 102). 

Durante esse período, especificamente entre 1933 e 1934 foi criado o curso de 

Ciências Sociais na Universidade de São Paulo - USP e na Universidade de Brasília – UNB, 

1969. Nessa época, com o aumento da construção de materiais didáticos e formação de 

professores foi o “auge do ensino da Sociologia na escola brasileira” (FLORÊNCIO, 2007, p. 

65). 

 Esse auge do pensamento sociológico e da popularização das teorias das Ciências 

Sociais na escola brasileira teve vida curta. Foi no ano de 1942, com a Reforma Capanema, 

durante a Era Vargas, onde a Sociologia entra em processo de intermitência, portanto, instala-

se, nesse momento, a sua relação conflituosa e movediça com o currículo escolar. A Reforma 
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Capanema “Instituiu o ensino secundário em duas modalidades: clássico e científico (cada 

uma de três anos)” (MEUCCI, 2015, p. 254). 

 Tanto para o Clássico que estava mais preocupado em formar para as Letras e para o 

Direito quanto o Científico tratando de um modo geral das ciências naturais e preparando para 

os cursos de Medicina e Engenharias não percebiam a necessidade do estudo de Sociologia, 

portanto o conhecimento sociológico não estava mais presente em nenhuma dessas 

modalidades, mesmo a Filosofia se mantendo. Nesse novo plano curricular a Sociologia não 

teve espaço. Ela não foi reconhecida como clássica nem como científica. 

O processo de intermitência foi um empecilho para a consolidação da Sociologia no 

currículo escolar. Mesmo continuando presente no ensino superior, a Sociologia passou 

durante o período de 1942 e 1981 como facultativa e em seguida excluída do currículo 

escolar. Até mesmo por uma questão ideológica durante a ditadura militar “surge o medo da 

ciência social, pois poderia ser subversiva” (MEKSENAS, 1995, p. 68).  

A Sociologia estava sendo vista como uma disciplina subversiva, pois ela 

desenvolveria uma denúncia social em um contexto de repressão social, com isso, é 

importante lembrar que em 1962 foi criada a disciplina Organização Social e Política 

Brasileira (OSPB) e em 1969 a disciplina Educação Moral e Cívica como disciplinas 

obrigatórias em todas as escolas do país (MEUCCI, 2015). Durante esse período, mesmo a 

Sociologia estando na condição de disciplina subversiva e oculta do currículo da escola básica 

brasileira ela estava entrando nos cursos de pós-graduação. Porém, insatisfeitos com a 

intermitência e relação conflituosa da disciplina com o currículo escolar,  

A partir de então, professores, políticos, parlamentares, estudantes e 

entidades da sociedade civil encaparam uma luta pela volta da inclusão da 

sociologia como disciplina obrigatória nos currículos do ensino médio, 

devido à sua importância na formação da cidadania. Nesse período, os 

profissionais da área das Ciências Sociais começaram a participar de várias 

sindicais e partidos políticos (SOUSA, 2016, p. 84). 

A campanha para o retorno da Sociologia levantada pelos cientistas sociais e 

professores de Sociologia resultou que, em 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), propôs que a Sociologia e a Filosofia, no artigo 36, inciso III, estivessem 

como componentes curriculares obrigatórias em todo o país (BRASIL, 1996). Mesmo ainda 

de forma transversal, como conteúdos e não apenas como uma disciplina obrigatória a 

Sociologia ressurge no currículo escolar, afinal a LDB de 1996 considerava os conteúdos de 

Sociologia e Filosofia necessários para a formação da cidadania.  
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Notadamente, os anos de 1989 e 1996, foram bastante representativos para o 

avanço da Sociologia no ensino médio. Contudo, somente no final da década 

de 1990. A partir das reformulações ocorridas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), fica estabelecido que os conteúdos e os conceitos vindos 

de História, Geografia, Filosofia e Sociologia devem constituir a área de 

Ciências Humanas e suas Tecnologias (FLORÊNCIO, 2007, p.65). 

Com a promulgação da LDB de 1996 foram realizados concursos para professores de 

Sociologia e, mesmo que de forma lenta, a construção de documentos oficiais e materiais 

didáticos foram dando continuidade, como por exemplo, as Orientações Curriculares 

Nacionais Para o Ensino Médio (OCEM). A comunidade disciplinar de Sociologia elaborou 

uma proposta de discussões metodológicas da organização de conteúdos que devem ser 

trabalhados em sala de aula, por mais que não exista um conteúdo fixo e centralizado sobre o 

Ensino de Sociologia.  

As OCEM estabelecem dois princípios norteadores da orientação curricular da 

Sociologia na escola básica. Dois princípios epistemológicos, um que vem do campo da 

Filosofia que é o princípio do estranhamento, ou seja, as coisas passam despercebidas e 

muitas vezes não tomamos conta, portanto, a Sociologia deve ter sempre diante da realidade 

social certo estranhamento. O outro princípio é o princípio da desnaturalização. As 

orientações curriculares nacionais estão muito mais preocupadas em orientar a desenvolver o 

princípio de estranhamento e desnaturalização por meio de teorias, conceitos e temas 

sociológicos articulados entre si do que desenvolver uma proposta curricular comum da 

Sociologia. 

Nesse contexto, a disciplina Sociologia tem uma história bastante diferente das outras 

disciplinas, primeiro que a Sociologia é uma ciência recente e, enquanto disciplina no 

currículo da escola média é mais recente ainda, sobretudo se compararmos com as disciplinas 

das ciências da natureza. 

Primeiramente, a disciplina Sociologia tem uma historicidade bastante 

diversa de outras disciplinas do currículo, tanto em relação àquelas do 

campo das linguagens como em relação às das Ciências Humanas, mas, 

sobretudo das Ciências Naturais. É uma disciplina bastante recente – menos 

de um século, reduzida sua presença efetiva à metade desse tempo; não se 

tem ainda formada uma comunidade de professores de Sociologia no ensino 

médio, quer em âmbito estadual, regional ou nacional, de modo que o 

diálogo entre eles tenha produzido consensos a respeito de conteúdos, 

metodologias, recursos, etc., o que está bastante avançado nas outras 

disciplinas. Essas questões já poderiam estar superadas se houvesse 

continuidade nos debates, o que teria acontecido se a disciplina nas escolas 

não fosse intermitente (BRASIL, 2006, p.103‐104). 

 A outra questão é que as pesquisas sobre ensino de Sociologia ainda são bastante 

incipientes, como também a construção de materiais didáticos para serem trabalhados em sala 



29 
 

  

de aula. Porém, com a Lei n. 11.684/08, que reintroduziu e tornou obrigatórias as disciplinas 

Filosofia e Sociologia em todas as séries do ensino médio, o debate sobre o ensino de 

Sociologia, institucionalização (MEUCCI, 2011), materiais didáticos e a formação de 

professores em Sociologia renasce, a partir desse momento a construção do conhecimento 

sobre ensino de Sociologia vai ganhando mais espaço, mesmo ainda sendo um número bem 

pequeno se compararmos com os outros objetos de estudo da Sociologia.  

2.3 ENSINOE SOCIOLOGIA HOJE E A SUA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 Com a Lei n. 11.684/08 que reintroduziu a disciplina Sociologia – e hoje revogada - 

como disciplina obrigatória em todo o Ensino Médio da escola pública brasileira, o campo do 

conhecimento sobre o ensino de Sociologia e/ou como uma Sociologia do ensino de 

Sociologia ganhou mais legitimidade no que diz respeito ao seu lugar como objeto de estudo 

nas pesquisas acadêmicas. 

 Em 2007, um ano antes dessa obrigatoriedade, o Congresso Brasileiro de Sociologia - 

CBS, realizado pela Sociedade Brasileira de Sociologia – SBS, criou o GT para debater 

reflexões sobre Ensino de Sociologia. Sabemos que o Congresso Brasileiro de Sociologia é, 

em nível nacional, o cenário com debates mais sólidos sobre o que a comunidade de 

sociólogos, cientistas sociais e pesquisadores com investigações de viés sociológico vêm 

produzindo em todas as regiões do país,pois, “Os Congressos Brasileiros de Sociologia, 

portanto, mostram-se como um importante espaço para divulgação e discussão das pesquisas 

desenvolvidas nesse campo, tanto as concluídas como as em curso” (OLIVEIRA, 2016, p.2). 

 Por essa pertinência do evento – com encontro bienal – fomos perceber como os 

debates sobre ensino de Sociologia na escola pública do GT- Ensino de Sociologia vem se 

consolidando dentro do Congresso Brasileiro de Sociologia e compreender como as 

discussões sobre temas e metodologias de ensino estão sendo apresentadas para a comunidade 

acadêmica, ainda segundo Oliveira (2016) o GT “Ensino de Sociologia” da SBS tem agregado 

as principais discussões no campo nos últimos dez anos. 

Por estarmos abordando “apenas um setor das publicações sobre o tema estudado” 

(ENS; ROMANOWSKI, 2006,p. 40), consideramos esta investigação como um estado do 

conhecimento sobre o debate de temas e metodologias de ensino de Sociologia a partir das 

reflexões apresentadas no Congresso Brasileiro de Sociologia.  

 Utilizamos como marco temporal da investigação o ano de 2007 até o ano de 2017, 

último encontro.Evidentemente que, para a construção do trabalho, precisamos realizar 

algumas atitudes metodológicas. Entre essas atitudes, foi definir qual a natureza da pesquisa. 
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Compreendemos que, para pensar como essas investigações vêm se estabelecendo dentro do 

Grupo de Trabalho do Congresso Brasileiro de Sociologia precisamos assumir uma natureza 

de investigação quantitativa para contabilizar o total de produções nos anais do evento, porém 

vamos além dessa investigação quantitativa e adentramos no campo da descrição e análises 

dos trabalhos publicados nos anais do evento. Nesse sentido, partimos da quantidade para a 

qualidade realizando uma pesquisa quanti-qualitativa. Como diz Demo (1995, p. 231) 

“Embora metodologias alternativas facilmente se uni lateralizem na qualidade política, 

destruindo-a em consequência, é importante lembrar que uma não é maior, nem melhor que a 

outra. Ambas são da mesma importância metodológica”. 

 Enquanto a varredura era realizada nos anais do evento do ano de 2007, 2009, 2011, 

2013 e2017 disponibilizado pelo site da Sociedade Brasileira de Sociologia, estabelecemos 

algumas categorias para aprimorarmos o nosso caminho investigativo e levantar o estado do 

conhecimento sobre o tema apresentado. Primeiramente, estabelecemos os títulos, resumos e 

palavras-chaves dos trabalhos, levando em consideração que com relação aos trabalhos 

ausentes de resumo tivemos que fazer a leitura da introdução.  

 Se o Ensino de Sociologia já é algo recente, no que diz respeito à sua obrigatoriedade, 

a reflexão sobre esse ensino e, tornar esse ensino como objeto de estudo, é mais recente ainda. 

Podemos constatar esse dado em um estado da arte sobre Ensino de Sociologia realizado por 

Handfas (2011) que aponta essa predominância do Ensino de Sociologia como objeto de 

estudo mais no campo dos programas de pós-graduações em Educação que dos programas em 

pós-graduações em Sociologia, Ciência Política, Antropologia e em Ciências Sociais. 

  Porém, como podemos ver na Tabela 1, um número expressivo sobre Ensino de 

Sociologia vem se apresentando entre o ano de 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 no GT 

Ensino de Sociologia no Congresso Brasileiro de Sociologia: 
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Tabela 1 – GT Ensino De Sociologia Do Congresso Brasileiro De Sociologia. 

 

Gt Ensino De Sociologia Do Congresso Brasileiro De Sociologia. 

Ano  
Trabalhos Sobre Ensino De 

Sociologia. 

Trabalhos Sobre Sociologia Enquanto Disciplina Na/Da 

Escola Pública Brasileia. 

2007 20 12 

2009 23 15 

2011 27 13 

2013 

44 

30 29 

2015 

2017 25 

19 

15 

Total 169 103 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Levando em consideração que o Congresso Brasileiro de Sociologia é um espaço para 

discutir diversos campos4 de estudo da Sociologia e das Ciências Sociais, o número que 

encontramos de trabalhos dentro do marco temporal estabelecido de 2007 até 2015 sobre 

ensino de Sociologia é significativo para percebermos esse campo emergente se consolidando, 

mesmo devagar.  

Constatamos cento e sessenta e nove (169) trabalhos apresentados, todavia, os 

trabalhos se diferenciam por tipos de ensino. É importante verificar, na próxima tabela de 

número dois (2), os dois (2) tipos de ensino encontrados na investigação e a quantidade de 

trabalhos publicados. 

Tabela 2 – Tipos de Ensino em Sociologia de 2007 a 2017. 

Tipos De Ensino Em Sociologia De 2007 A 2015. 

Tipos De Ensino Em Sociologia Trabalhos 

Ensino De Sociologia 66 

Ensino De Sociologia Na Escola Pública 103 

Fonte: Autoria Própria. 

                                                           
4Vale salientar que, no CBS encontramos uma diversidade de grupos de trabalhos com mais de trinta eixos de 

discussões dentro da Sociologia, além das discussões de consumo, religião, modernidade, representações... e 

outras, encontramos vários GT’s com as subdisciplinas da sociologia como, por exemplo: sociologia do trabalho, 

Sociologia do corpo, Sociologia rural, Sociologia urbana, Sociologia da arte e outras.  



32 
 

  

 Levando em consideração que foram cento e sessenta e seis (169) trabalhos 

apresentados no marco temporal estabelecido para a nossa análise, podemos perceber, na 

tabela de número dois (2), duas categorias de Ensino de Sociologia. A primeira, Ensino de 

Sociologia, com sessenta e seis (66) trabalhos. E a segunda, Ensino de Sociologia na escola 

pública (Ensino Médio), com cento e três (103) trabalhos.  

 É fundamental perceber essa diferença. Compreendemos, a partir das leituras, que, os 

sessenta e seis (66) trabalhos sobre Ensino de Sociologia apresentados estão falando de 

Ensino de Sociologia em campos de atuação que não é o nosso objetivo do texto. São debates 

sobre Ensino de Sociologia em licenciaturas em Ciências Sociais; Ensino de Sociologia e 

Antropologia da Educação em outras graduações e reflexões da Sociologia enquanto 

ciênciaedisciplina no Ensino Superior. O restante dos trabalhos, a maioria - contabilizando 

cento e três (103) trabalhos - está direcionada para os debates sobre Sociologia enquanto 

disciplina da escola pública (Ensino Médio). O nosso objetivo é conhecer o debate na escola 

pública (Ensino Médio), por esse motivo, e para continuar mapeando, precisamos cartografar 

os debates nos caminhos da escola pública, especificamente no Ensino Médio.  

 Quando falamos Sociologia enquanto disciplina, é para diferenciarmos da ciência 

Sociologia ensinada nos cursos superiores em Ciências Sociais/Sociologia, essa diferença já 

foi feita nos dois primeiros tópicos deste capítulo. Sabemos que o cientista social/professor 

precisa realizar uma transposição didática para ensinar Sociologia para quem não vai ser 

sociólogo, por esse motivo, o Ensino de Sociologia enquanto disciplina na escola pública se 

diferencia do Ensino Superior.Considerando apenas o Ensino de Sociologia na escola pública, 

podemos perceber, nos cento e três (103) trabalhos catalogados, uma dualidade nos tipos de 

debates apresentados. 

Mesmo tendo consciência que, se fôssemos comparar com as outras disciplinas mais 

estabelecidas no currículo escolar como a Química e a Biologia, podemos perceber que “[...] 

as pesquisas sobre o ensino de Sociologia ainda são bastante incipientes.” (BRASIL, 2006, 

p.103‐104), nessa busca do entendimento da construção do conhecimento sobre Ensino de 

Sociologia podemos identificar que, à medida que o Ensino de Sociologia vai ganhando 

legitimidade na escola pública, as suas investigações e problemáticas vão ganhando também 

espaço na ciência. A tabela de número três (3) mapeia dois tipos de debates presentes sobre 

ensino de Sociologia na escola pública entre 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 e 2017 no GT 

Ensino de Sociologia no Congresso Brasileiro de Sociologia. 
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Tabela 3 - Debate Sobre Ensino De Sociologia Na Escola Pública. 

Tipos De Debates Sobre Ensino De Sociologia Na Escola Pública 

Temas Trabalhos  % 

Obrigatoriedade Da Disciplina E 

Formação De Professores 
73 70 

Estudos Sobre Temas E Metodologias De 

Ensino. 

30 30 

Total 
103 100 

Fonte: Autoria própria. 

 Como estamos vendo na tabela anterior, os setenta e três(62) trabalhos, totalizando 

setenta por cento (70%) dos trabalhos apresentados dentro da categoria ensino de Sociologia 

na escola pública, estão discutindo sobre a obrigatoriedade do Ensino e a formação de 

professores de Sociologia. É justificável essa porcentagem expressiva de debates sobre a 

obrigatoriedade do Ensino e formação de professores, principalmente pelo que já foi dito no 

começo do texto, estamos falando de uma disciplina nova que passou por um processo de 

intermitência muito grande no currículo da escola média. Pensar e problematizar essa 

obrigatoriedade e formação de professores virou palavra de ordem de sociólogos/professores, 

sobretudo nos anos 2008.   

 Para além do debate sobre obrigatoriedade da disciplina e formação de professores, 

identificamos trinta (30) trabalhos, ou melhor, trinta por cento (30%) dos trabalhos 

catalogados sobre temas e metodologias de ensino, onde, consideramos um número pequeno 

de trabalho. 

 Entre os tipos de debates, de setenta por cento (70%) de trabalhos sobre a 

obrigatoriedade da disciplina e formação de professores, resolvemos ficar com os trinta por 

cento (30%), ou seja: os trabalhos sobre temas e metodologias de ensino. Essa escolha não foi 

e nunca será aleatória, não acreditamos que o debate sobre a obrigatoriedade e a formação de 

professores esteja superado, pelo contrário, é necessário reafirmar essa luta política na atual 

conjuntura do Ensino Médio em reformas.  Optamos em conhecer o campo do conhecimento 

sobre temas e metodologia de ensino por o presente trabalho buscar compreender o Ensino de 

Sociologia e a imaginação sociológica por meio de temas, pois sabemos que sofremos uma 

fragilidade em materiais didáticos.  

 Todavia, “é importante salientar que a descontinuidade histórica da sociologia na 

educação básica acarretou certa fragilidade da produção de livros didáticos e ferramentas para 
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o ensino da disciplina no Brasil” (CIGALES; MOLIN, 2014, p. 2). Por essa linha de 

pensamento, sabemos que os estudantes das licenciaturas em ciências sociais/sociologia e os 

professores recém-formados vivem um dilema sobre o que ensinar e como ensinar. Como 

falaOliveira,(2011, p. 33) “o ensino de sociologia, no sentido forte do termo, deve 

compreender uma configuração que vá além de uma proposta bancária de educação.” 

Levando em consideração essa fragilidade e a ausência de reflexões sobre temas e 

metodologias de ensino, a tabela de número quatro (4), mostra como os artigos disponíveis 

sobre temas e metodologias de ensino foram desenvolvidos nos anais do GT ensino de 

sociologia do CBS. 

 

Tabela 4 – Estudos Sobre Temas E Metodologia De Ensino. 

Estudos Sobre Temas E Metodologias De Ensino. 

Tipos Trabalhos  % 

Temas Socioantropolíticos 11 35 

Materiais Didáticos 8 31 

Mídias E Recursos Tecnológicos 4 15 

Atitudes Docentes 5 15 

Escrita 1 4 

Total 26 100 

Fonte: Autoria própria. 

 Como podemos analisar na tabela de número quatro, percebemos a predominância 

dos estudos com onze (11) trabalhos, sendo trinta e cinco por centro (35%) dos trabalhos 

publicados nos anais, sobre os temas das ciências sociais como suporte para o processo de 

ensino e aprendizagem na escola pública, temas socioantropolíticos.  

 Em trinta e cinco por cento (35%) dos trabalhos, percebemos a preocupação das 

discussões dos temas em sala de aula. Percebemos uma variedade de temas, entre os temas 

analisados, identificamos a preocupação em possibilitar o entendimento sobre conceitos 

chaves do pensamento marxista. A partir da obra de Drummond, o poema “Eu, etiqueta” a 

pesquisadora relata a sua experiência onde, por meio desse poema, construiu um debate e um 

entendimento sobre conceitos de consumismo, fetichismo e ideologia. Mais uma vez, 

podemos perceber a utilização de temas como plano de voo para a Imaginação Sociológica. 

  A presença de trabalhos sobre a discussão de Direitos Humanos e cidadania no 

Ensino de Sociologia também foi notável na categoria de temas socioantropolíticos, como 

também as discussões sobre cultura, imaginação sociológica, e o entendimento das correntes 

de pensamento da sociologia clássica e contemporânea a partir das contribuições da arte e da 
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literatura. O que nos deixa contente no debate de temas socioantropolíticos é que esses temas 

não estão sendo trabalhados sozinhos, é muito mais interessante compreender fetichismo por 

um poema do que por um dicionário de sociologia do trabalho e/ou marxista.   

 A segunda maior porcentagem de trabalhos foi a dos artigos sobre materiais didáticos 

com trinta e um por cento (31%), totalizando oito trabalhos (8). Como sabemos e Cigales e 

Molin(2014) já nos apontam essa informação em estudos anteriores, que o campo dos 

materiais didáticos ainda é um pouco incipiente no ensino de Sociologia e dos oito trabalhos 

sobre materiais didáticos, seis eram sobre livro didático, e dois sobre as orientações 

curriculares e os parâmetros curriculares nacionais.  

 Um dos campos pouco falados, mas que também está ganhando espaço nos debates 

são as reflexões sobre as mídias e tecnologias em ensino de Sociologia. Com quinze por cento 

dos trabalhos (15%), totalizando quatro trabalhos (4), encontramos considerações sobre o uso 

das redes sociais na contribuição do ensino de Sociologia, o cinema, a música e o estudante 

como sujeito na construção de recursos tecnológicos. A música tem sido um dos recursos 

tecnológicos pertinentes para despertarmos no ensino de sociologia a reorganização do 

pensamento e da imaginação sociológica.  Não só a música, mas: 

A literatura, fotografia, a dança, as artes, a cultura e outros temas que 

exploram a subjetividade do aluno e diferencia o ensino aparece nesse 

momento. A música abre janelas de um novo mundo para educadores e 

educandos, descortinando aspectos culturais que poderão ser aproveitados 

no processo de aprendizagem (MEIRELLES; RAIZER; PEREIRA, 2013, 

p. 65-66). 

 Com a mesma quantidade de trabalhos sobre mídias e recursos tecnológicos, os 

trabalhos sobre atitudes docentes estão preocupados com o cotidiano das aulas de Sociologia 

na escola pública. Nessa categoria, encontramos trabalhos assumindo as aulas de Sociologia 

com abordagens inter e transdisciplinares, dando ênfase na pesquisa em sala de aula e nos 

desafios da transposição didática.  

 Por fim, sendo quatro por cento (4%) dos trabalhos da categoria de debates sobre 

conteúdos e metodologias de ensino de Sociologia na escola pública, o único trabalho que 

discutiu sobre escrita nas aulas de Sociologia problematiza a atitude de escrever nas aulas de 

Sociologia. Nesse trabalho, percebemos a escrita como uma ferramenta de autoconhecimento 

e estranhamento de si. A escrita como um elemento pertinente para desenvolvimento do 

estranhamento, desnaturalização e imaginação sociológica.  

 As cinco subcategorias encontradas na categoria de debates sobre temas e 

metodologias de ensino são diversas e contribuem entre si para a construção de mais um 
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campo de reflexão/compreensão/interpretação do ensino de Sociologia enquanto disciplina na 

escola pública brasileira. Uma disciplina que, como podemos perceber em todo o seu 

itinerário vem vivenciando uma relação nada amigável com o currículo da escola pública, 

uma relação de conflito que não acabou.  

No dia 22 de setembro de 2016, o ministro da educação José Mendonça Bezerra 

Filho, no governo do presidente Michel Temer, propôs, por meio da Medida Provisória n° 

746 de 2016 uma reformulação do Ensino Médio. A Proposta foi aprovada no Plenário da 

Câmara dos Deputados no dia 13 de dezembro e, posteriormente, também aprovada no 

Senado por 43 votos a 13 o texto-base da Medida Provisória que permiteuma reforma no 

Ensino Médio brasileiro.  

  Como a reforma propõe uma reestruturação total do Ensino Médio brasileiro, a 

disciplina de Sociologia também passa por um processo de reformulação e 

desterritorialização curricular mais uma vez. Como podemos analisar a antiga MP e hoje 

atual Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 revoga a Lei n. 11.684/08 que reintroduziu a 

disciplina Sociologia na escola pública como disciplina obrigatória e retirou a Sociologia 

como componente que eram fundamentais para a formação e exercício da cidadania 

estabelecida no artigo 36 da Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

 A Sociologia hoje, com a atual reforma, sai da condição de disciplina obrigatória, 

voltando para a condição de estudos e práticas que serão incluídas pela Base Nacional 

Comum Curricular junto àEducação Física, Arte e Filosofia. Portanto, o ensino de Sociologia, 

a partir da antiga MP e hoje atual Lei nº 13.415, vai depender das demandas da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) – uma BNCC que não cabe aqui levantar as diversas críticas 

sobre o seu projeto político centralizado, descontextualizado e sua busca de hegemonizar um 

saber comum em um país tão diverso de contextos como o Brasil.Mas cabe perceber que o 

lugar da Sociologia na Base Nacional Curricular Comum não é de uma disciplina obrigatória.  

A presença da Sociologia hoje, a partir da reforma do Ensino Médio deixando de ser 

disciplina obrigatória, masestudos obrigatórios nos remetem ao inciso III do artigo 36 da LDB 

de 1996 em que a Sociologia não era uma disciplina obrigatória, mas um conteúdo.  

Estar na condição de estudos, conhecimentos, áreas e conteúdos que, de certa forma, 

não são obrigatórios como disciplina, enfraquece a comunidade disciplinar que busca uma 

relação mais sólida com o currículo escolar. Da mesma forma que a não obrigatoriedade da 

disciplina, como a história da disciplina Sociologia já nos mostrou, interfere de forma muito 

negativa na formação de professores, construção de materiais didáticos, metodologias de 

ensino de Sociologia e, sobretudo na produção de novas políticas de Ensino de Sociologia.O 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf
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não lugar dado a Sociologia nos dias atuais – após a reforma no Ensino Médio – é um lugar 

que retrocedeu a proposta contextualizada e interdisciplinar das Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Conhecimentos de Ciências Sociais para o Ensino Médio, problematizado no 

próximo capítulo. 
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3. O LUGAR DO ENSINO DE SOCIOLOGIA NAS DCNEM E OCEM 

Nesta altura da história, vale a pena repensar a sociologia, refletir sobre suas 

perspectivas, realizar um balanço crítico das suas realizações, focalizar os seus 

impasses e imaginar as suas potencialidades como forma de autoconsciência 

científica da realidade social. Uma tarefa complexa e difícil, mas que pode ser 

realizada de modo seletivo (IANNI, 1997, p. 13). 

 

3.1 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO (DCNEM) - 

PARTE IV - CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS. 

Com o que foi previsto no artigo 36, § 1°, inciso III da Lei n. 9.394/96 das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), que ao final do Ensino Médio, os educandos devem 

demonstrar “domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício 

da cidadania” abriram-se duas portas na história da Sociologia enquanto conhecimento e, 

posteriormente, enquanto disciplina obrigatória no Ensino Médio. 

A primeira porta diz respeito ao seu lugar no Ensino Médio – para que serve a 

Sociologia? Para quem ensinar?  O que ensinar e como ensinar?  E a segunda; uma porta que 

possibilitou, mesmo que de forma incipiente ainda, a construção de documentos que orientem 

e consolidem, posteriormente, os conteúdos e metodologias da presente disciplina no Ensino 

Médio da escola brasileira.  

Após essa proposta de pensar o conhecimento sociológico como um pressuposto para 

exercer uma formação cidadã; documentos, pareceres e orientações foram reintroduzindo a 

Sociologia nos debates sobre Ensino Médio. Essa política curricular, mesmo que tenha como 

identidade a flexibilização, aproximou o conhecimento das Ciências Sociais na escola 

novamente. Ou, ao menos, a problematização deste conhecimento.  

 Não podemos deixar de compreender que essa reintrodução foi resultado de lutas da 

comunidade epistêmica (ANTONIADES, 2003) e como definido por Goodson (1997), 

também das comunidades disciplinares em busca de produção de políticas e de produção de 

textos oficiais (BALL, 1994) atribuindo sentidos a esta disciplina na escola brasileira. 

Compreendemos por comunidades epistêmicas e disciplinares; sociólogos, antropólogos, 

cientistas políticos e professores de Sociologia do Brasil.“[...]tais comunidades fazem circular, 

no campo educacional, discursos que são base da produção de sentidos e significados para as 

políticas de currículo em múltiplos contextos, em uma constante tensão homogeneidade-

heterogeneidade” (LOPES, 2006, p. 35). A construção de políticas sobre o Ensino de 

Sociologia orientou a introdução e execução destes conhecimentos. 
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De acordo com as DCNEM, as escolas poderiam diluir os conhecimentos de 

Sociologia nos conteúdos de outras disciplinas, mesmo porque, segundo a 

concepção que sustentava tal parecer, tais disciplinas já contemplavam 

aqueles conhecimentos e – certamente a principal razão – pretendia-se 

transitar para um currículo o menos disciplinarizado possível, haja vista a 

organização por áreas de conhecimentos que as Diretrizes propunham para a 

escola média (MORAES, 2011, p. 370). 

 Não era de se imaginar que a proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio “menos disciplinarizada” poderia fragilizar não apenas os conteúdos e conhecimentos 

das Ciências Sociais que elas mesmas propuseram, mas também, futuras institucionalizações, 

permanência e realizabilidadedessa política.  

A contextualização e interdisciplinaridade proposta pelas DCNEM com o objetivo de 

“ampliar as inúmeras possibilidades de interação entre as disciplinas” (BRASIL, 1998, p. 97) 

no Ensino Médio apresenta dificuldade de implementação quando se pensa essas atitudes 

metodológicas voltadas para a Sociologia. Essa dificuldade de contextualizar e integrar a 

Sociologia com as outras disciplinas parte inicialmente pelo fato de o sentido atribuído às 

Ciências Sociais nas DCNEM se tratar de uma concepção disfarçada de interdisciplinaridade 

que, como podemos perceber nos estudos de Oliveira (2014) desconsidera as particularidades 

teóricas e metodológicas presentes na construção do saber sociológico. Essa concepção e 

lugar dado a Sociologia nos documentos oficiais em 1998, retorna na atualidade com o lugar 

dado a Sociologia na reforma do Ensino Médio, onde a mesma se encontra na condição de 

práticas e estudos obrigatórios – não como disciplina. 

 A proposta de interdisciplinaridade nas DCNEM é um projeto mal sucedido, 

sobretudo quando estamos falando sobre o lugar dos conhecimentos das Ciências Sociais. 

Por isso, a interdisciplinaridade, antes de ser uma tentativa de estabelecer 

conexões primárias entre as disciplinas, deve orientar-nos, antes de mais 

nada, no sentido de perceber a inter-relação entre as expressões da realidade. 

É compreendendo a realidade como totalidade que poderemos educar para a 

totalidade. Tentar apenas estabelecer simples fios condutores entre as 

diferentes disciplinas é tentar tapar o sol com a peneira, tentar esconder o 

que de fato precisa ser denunciado (BRASIL, 2000, p. 56). 

  O lugar da Sociologia nas DCNEM, mais se enquadra na tentativa de estabelecer 

simples fios condutores do que a inter-relação de teorias e métodos da Sociologia, 

Antropologia e Ciência Política.  

A Sociologia, nessa política curricular, se enquadra como um conjunto de “Temas 

Sociológicos e Transversais” devendo ser integrados a outras disciplinas. É inevitável pensar 

o lugar das disciplinas e dos conteúdos no currículo escolar sem pensar a relação de poder, 

disputa e negociação entre essas disciplinas para ocuparem o currículo no Ensino Médio. 
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Afinal, a apropriação do currículo sempre foi uma questão de poder, a Sociologia não se 

ausentaria dessa disputa de apropriações.  

O currículo do ensino médio sempre foi um campo de disputa entre 

diferentes projetos sociais, que concorrem pela apropriação de parcela do 

conhecimento socialmente produzido, e entre distintos grupos profissionais, 

pelo seu potencial de ampliação da inserção no mercado de trabalho 

(KRAWCZYK, 2011, p. 757). 

 A Sociologia, jovem, e, outsider, no Ensino Médio, coube a ela, nesta política 

curricular, um lugar ocupado a partir de lutas e disputas curriculares como uma posição 

diluída, movediça, líquida e contingente ministrada dentro das outras disciplinas contribuindo 

no exercício da cidadania e na participação social. Afinal, um dos objetivos do ensino médio é 

o de desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Como 

o conhecimento sociológico pode contribuir para esse desenvolvimento? A formação cidadã 

seria a sua única contribuição ao ensino? 

Quando a Sociologia foi apresentada como um conhecimento necessário ao aluno do 

Ensino Médio, a etiqueta da cidadania foi vestida como um dos ofícios da disciplina. Talvez, 

naquele momento, o seu único compromisso com o educando. Vale salientar que, por mais 

que a Sociologia possa contribuir no exercício da cidadania e da participação social, esse 

exercício não é exclusivamente da Sociologia, da Filosofia ou das Ciências Humanas e 

Sociais. O exercício da cidadania deve ser uma atitude de um plano de ensino geral, e não de 

uma disciplina específica. É um exercício de um projeto político pedagógico como o todo. 

Quando relaciona “conhecimento de Sociologia” e “exercício da cidadania”. 

Entende-se que essa relação não é imediata, nem é exclusiva da Sociologia a 

prerrogativa de preparar o cidadão. No entanto, sempre estão presentes nos 

conteúdos de ensino da Sociologia temas ligados à cidadania. Talvez o que 

se tenha em Sociologia é que essa expectativa – preparar para a cidadania – 

ganhe contornos mais objetivos a partir dos conteúdos clássicos ou 

contemporâneos – temas e autores (BRASIL, 2006, p 104). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), na parte IV - Ciências Humanas e suas 

Tecnologias - é possível perceber, uma das primeiras preocupações epistemológicas sobre os 

conhecimentos da Sociologia no Ensino Médio. Por mais que nesse momento, ainda não fale 

em um ENSINO DE SOCIOLOGIA (exclusivamente) como disciplina obrigatória no Ensino 

Médio, fala-se de conhecimentos que, contextualizado e hibridizado podem ser trabalhados 

transversalmente em outras disciplinas. “Interdisciplinaridade e contextualização são recursos 

complementares para ampliar as inúmeras possibilidades de interação entre disciplinas e entre 
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as áreas nas quais disciplinas venham a ser agrupadas” (BRASIL, 1999, p.97). O problema do 

documento, é que a proposta de interdisciplinaridade e contextualização não foi bem 

sucedida. E, mesmo mal sucedida, essa proposta se aproxima com o lugar ocupado a 

Sociologia nas reformas atuais da educação brasileira. 

Apesar das falhas de realizabilidade do documento, o agrupamento proposto não se 

limita apenas a Sociologia com a História, a Filosofia e a Geografia, mas um agrupamento 

entre as Ciências Sociais (Antropologia, Sociologia e Ciência Política) com as disciplinas 

existentes. O que torna, cada vez mais, um exercício árduo para ser desenvolvido. O dilema 

desse agrupamento não é apenas por compreender que existe um paradigma dominante 

(SANTOS, 2010) de produção científica muitas vezes fechado às perspectivas 

interdisciplinares e inovadoras, mas em tentar agrupar áreas de conhecimentos que ainda não 

eram consideradas disciplinas obrigatórias na escola e ainda não existiam professores com 

formação inicial na área atuando no contexto da prática.  

Mesmo que as DCNEM (Conhecimentos de Sociologia, Antropologia e Ciência 

Política) demostrem fragilidade na efetivação do agrupamento, da contextualização e na 

interdisciplinaridade, nesse momento, para além da etiqueta da cidadania, os objetivos dos 

estudos de Ciências Sociais vão ficando mais evidentes. Podemos dizer que esse seria um dos 

pontos positivos do documento – mesmo mal sucedido. “O estudo das Ciências Sociais no 

Ensino Médio tem como objetivo mais geral introduzir o aluno nas principais questões 

conceituais e metodológicas das disciplinas Sociologia, Antropologia e Política” (BRASIL, 

1999, p. 317). É possível perceber o desenvolvimento da construção de uma identidade do 

ensino de Ciências Sociais que vai além de uma formação cidadã e sim, pautadas por questões 

teóricas e metodológicas específicas da Antropologia, Sociologia e Ciência Política. A 

questão que a efetivação e agrupamento desses conhecimentos propostos faz levantar 

perguntas: quem iria ensinar? Quem contextualizaria estes conhecimentos compostos por 

especificidades epistemológicas?  

Por mais que o documento não assuma a obrigatoriedade de um professor-sociólogo 

para agrupar, contextualizar e integrar estes conhecimentos, a preocupação em apresentar os 

objetivos desses estudos já se encontra nas primeiras páginas do documento, sobretudo 

relacionado ao rigor metodológico das Ciências Sociais. A publicação dessa políticademarcou 

um avanço significativo na produção do conhecimento sobre o Ensino de Sociologia, mesmo 

que esse documento tenha sido alvo de diversas críticas por pesquisadores da Educação e das 

Ciências Sociais no que diz respeito ao seu perfil flexibilizante. 
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Para além destas questões, cabe-nos aqui ressaltar o impacto mais 

significativo dessas Diretrizes sobre o Ensino de Sociologia, que foi a 

compreensão de que a referida disciplina deveria ser lecionada de forma 

“interdisciplinar”, desconsiderando aí as particularidades teóricas e 

metodológicas presentes na construção do saber sociológico (OLIVEIRA, 

2014, p. 643). 

Segundo as DCNEM de 1998, o tratamento interdisciplinar e contextualizado 

abordado pelas escolas desconsiderava o rigor teórico-metodológico de professores formados 

em Ciências Sociais para ministrarem os conteúdos. A compreensão de educação nesse 

documento dá ao professor de Sociologia um lugar menor e ao seu conteúdo uma 

característica de que o mesmo pode ser lecionado por professores de outras áreas. Essa 

compreensão é até hoje vivenciada nas escolas públicas brasileiras. Sabemos que a Sociologia 

é uma das disciplinas mais ministradas por professores com formação inicial em outra área. 

Esse lugar menor ocupado pela Sociologia e esse perfil flexibilizante e facultativo, é o lugar 

dado na atual Base Nacional Curricular Comum; um retorno as DCNEM de 1998, e uma 

proposta movediça para o Ensino de Sociologia na escola média.  

Não estamos querendo entrar no cerco reducionista de pensar que conteúdos de cunho 

sociológicos sejam ministrados apenas por professores de Sociologia, evidentemente que 

podemos perceber a influência e a existência desses conteúdos nas disciplinas de História, 

Geografia, entre outras, mas a falta da obrigatoriedade da disciplina bem como de um 

professor com formação inicial delicenciatura em Ciências Sociais (Sociologia) fragmenta e 

fragiliza o seu lugar na escola. Essa característica de um lugar menor para a Sociologia nas 

DCNEM é perceptível. Mesmo sem esquecer-se de relativizar que essa identidade percebida 

nas DCNEM em relação ao lugar da Sociologia no Ensino Médio esteja relacionada  

[...] com a longa ausência da Sociologia dos exames de admissão ao Ensino 

Superior, que na atual conjuntura se mostram como uma relevante instância 

de legitimação das disciplinas escolares, não à toa, a presença da Sociologia 

nos vestibulares se mostrou como um importante elemento na introdução 

dessa ciência em determinados contextos, como nos indica a experiência 

pioneira da Universidade Federal de Uberlândia em 1997 (OLIVEIRA, 

2014, p. 644). 

 A ausência da cobrança da Sociologia nos exames de vestibulares influenciou na 

compreensão de que a presente disciplina não tinha força para ocupar o currículo escolar. A 

experiência pioneira da Universidade Federal de Uberlândia em 1997 ao cobrar a Sociologia 

no exame dos vestibulares, além de contribuir para outras universidades aderirem aessa 

cobrança como foi o caso da Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 2003 e 

posteriormente, a Universidade Federal do Paraná (UFPR), como pode perceber nos estudos 
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de Silva (2010), proporcionou a inclusão dos conhecimentos de Ciências Sociais nas 

DCNEM. Estas, atribuindo ao ensino dos conhecimentos de Ciências Sociais define a 

seguinte competência, 

Tendo em vista que o conhecimento sociológico tem como atribuições 

básicas investigar, identificar, descrever, classificar e interpretar/explicar 

todos os fatos relacionados à vida social, logo permite instrumentalizar o 

aluno para que possa decodificar a complexidade da realidade social. Assim, 

pela via do conhecimento sociológico sistematizado, o educando poderá  

construir uma postura mais flexiva e crítica da complexidade do mundo 

moderno. Ao compreender melhor a dinâmica da sociedade em que vive, 

poderá perceber-se como elemento ativo, dotado de força política e 

capacidade de transformar e, até mesmo, viabilizar, através do exercício 

pleno de sua cidadania, mudanças estruturais que apontem para um modelo 

de sociedade mais justo e solidário (BRASIL, 1998, p. 318). 

 Para o desenvolvimento desses conhecimentos o documento direcionado aos 

conhecimentos de Sociologia, Antropologia e Ciência Política em três debates: 1) para que 

ensinar Ciências Sociais; 2) O que e como ensinar Ciências Sociais e o último 3) 

competências e habilidades a serem desenvolvidas em Sociologia, Antropologia e Ciência 

Política.  

 Já é possível diagnosticar nessa preocupação o porquê ensinar Ciências Sociais, uma 

ligação entre esse plano de ensino e o seu compromisso em compreender a dinâmica da 

sociedade em que vive e a relação indivíduo e sociedade. “Por isso, seria vão e improfícuo 

separar a Sociologia das condições históricas-sociais de existências, nas quais ela se tornou 

possível e necessária” (BRASIL, 1999, p. 317).  

Nessa aproximação entre o ensino dos conhecimentos e o ensino da Sociologia, 

percebe-se um desencontro entre uma preocupação em ensinar conhecimentos 

interdisciplinares por outros professores (prática que está sendo retornada na atual reforma do 

Ensino Médio e a Base Nacional Curricular Comum) e um ensino específico. Nesse 

momento, encontramos o que chamaremos de dualidade das DCNEM.  Por um lado, uma 

preocupação em transversalizar, integrar e ensinar conhecimentos (específicos) de Sociologia, 

Antropologia e Ciência Política, e por outro lado, uma lacuna no que diz respeito à 

realizabilidade desta proposta.  

O parecer e a resolução apresentados pela CEB/CNE referentes ao Ensino 

médio parecem supor que professores de outras disciplinas tenham formação 

em Filosofia e Sociologia satisfatória para empreenderem esse tratamento 

interdisciplinar determinado. Conhecendo a estrutura curricular e as práticas 

presentes nas escolas superiores, logo vemos que essa ideia é, no mínimo, 

equivocada, mas, ao que parece inolvidável. [...] Sociologia e Filosofia, 

quando aparecem no currículo dos cursos superiores, são tratadas como 

matérias de cursos básicos de modo sumário e sem relação, por exemplo, 
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com a formação para professor, isto é, fora do contexto da licenciatura. 

Imagine-se o que esse professor, nem sempre interessado pelas questões 

filosóficas ou sociológicas, assoberbado na sua formação pelas 

“tecnicidades”, informações e especificidades relativas a sua carreira, pode 

resgatar em sala de aula para satisfazer o dispositivo legal que diz, de modo 

muitíssimo atenuado: “tratamento interdisciplinar e contextualizado para 

conhecimentos de Filosofia e Sociologia”? Não será mais que um simulacro 

(MORAIS, 2011, p.101). 

 Por mais que o documento tenha uma proposta interdisciplinar de ensino, o texto 

relacionado aos conhecimentos das Ciências Sociais apresenta elementos que faz necessáriaa 

presença de um professor de Sociologia e da Sociologia enquanto disciplina para a 

realizabilidade dessa proposta, pois, como veremos no quando a seguir, o ensino de Ciências 

Sociais pressupõe questões e metodologias da Antropologia, Sociologia e Política que seria 

preciso um professor com formação inicial para orientar esses conhecimentos e realizar as 

seguintes tarefas propostas no quadro: 

Quadro 1 - Objetivos do ensino de Ciências Sociais nas DCNEM. 

• Introduzir o aluno nas principais questões conceituais e metodológicas das disciplinas de 

Sociologia, Antropologia e Política (BRASIL, 1999, p. 317). 

 

• Ao se tomar os três grandes paradigmas fundantes do campo de conhecimento sociológico – 

Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim –, discutem-se as questões centrais que foram 

abordadas, bem como os parâmetros teóricos e metodológicos que permeiam tais modelos de 

explicação da realidade. No entanto, a grande preocupação é promover uma reflexão em 

torno da permanência dessas questões até hoje, inclusive avaliando a operacionalidade dos 

conceitos e categorias utilizados por cada um desses autores, no que se refere à compreensão 

da complexidade do mundo atual (BRASIL, 1999, p. 317). 

 

• Sociologicamente, a problematização da categoria trabalho, para além do modelo marxista, 

também é uma tarefa que exige um significativo esforço intelectual (BRASIL. 1999, p. 318). 

Fonte: Autoria própria. 

A introdução dos conceitos e métodos das Ciências Sociais, bem como as teorias do 

pensamento sociológico sob a perspectiva clássica de Karl Marx, Max Weber e Émile 

Durkheim, caracteriza-se como desafiador do ponto de vista pedagógico a ser realizado com a 

concepção de interdisciplinaridade e contextualização propostas nas DCNEM. E, segundo a 

concepção de educação e de contextualização das DCNEM os “[...] professores que deveriam 

realizar o tratamento interdisciplinar dessa ciência não possuem formação inicial ou 

continuada para tanto” (OLIVEIRA, 2014, p. 644). 

As Ciências Sociais – Sociologia, Antropologia e Ciência Política –, assim 

como a Biologia ou a Geometria, têm seus conceitos-chaves materializados 

em linguagem particular. Esses são necessários e possibilitam a 

compreensão dos discursos acerca da realidade social propostos pelas 
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Ciências Sociais. No Ensino Médio, os usados pelas Ciências Sociais 

precisam ser distinguidos do uso comum dado pelas definições 

dicionarizadas, de modo que o aluno perceba o tratamento específico desse 

campo científico dos problemas vivenciados no dia a dia (MORAES, 2011, 

p. 50). 

 Os conceitos-chaves apresentados no documento são os que estruturam a formação 

acadêmica em Ciências Sociais, no quadro abaixo, podemos identificar as categorias 

conceituais que atribuem sentido ao ensino de Sociologia, Antropologia e Ciência Política.  

 

Quadro 2 – Conceitos de Sociologia, Antropologia e Ciência Política nas DCNEM. 

Sociologia Antropologia Ciência Política 

▪ Socialização 

▪ Interação Social 

▪ Rede de Relações 

Sociais 

▪ Sistemas Sociais 

▪ Exclusão Social 

▪ Fatos Sociais 

 

▪ Noções de Estrutura 

▪ Normas e Padrões 

▪ Observação 

Participante 

▪ Diversidades 

▪ Sociedades 

Complexas 

▪ Experiências 

Culturais 

▪ Ideologia 

▪ Indústria Cultural 

▪ Linguagem 

▪ Relação de Poder 

▪ Estado 

▪ Sistemas 

Econômicos 

▪ Soberania 

▪ Sistemas de poder 

▪ Formas de Governo 

▪ Regimes Políticos 

▪ Relação entre 

Público e Privado 

▪ Formas de 

Participação 

▪ Movimentos Sociais 
Fonte: Autoria própria. 

 

 O ensino destes conhecimentos, apresentados no quadro anterior deve desenvolver 

competências e habilidades que estão no quadro a seguir 

Quadro 3 – Competências e Habilidade do ensino de Ciências Sociais nas DCNEM. 

 

Representação e Comunicação Identificar, analisar e comparar os diferentes 

discursos sobre a realidade: as explicações 

das Ciências Sociais, amparadas nos vários 

paradigmas teóricos, e as do senso comum.  

• Produzir novos discursos sobre as 

diferentes realidades sociais, a partir das 

observações e reflexões realizadas 

Investigação e Compreensão 

 

 

 

 

 

 

 

• Construir instrumentos para uma melhor 

compreensão da vida cotidiana, ampliando a 

“visão de mundo” e o “horizonte de 

expectativas”, nas relações interpessoais com 

os vários grupos sociais.  

• Construir uma visão mais crítica da 

indústria cultural e dos meios de 

comunicação de massa, avaliando o papel 

ideológico do “marketing” enquanto  
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estratégia de persuasão do consumidor e do 

próprio eleitor.  

• Compreender e valorizar as diferentes 

manifestações culturais de etnias e 

segmentos sociais, agindo de modo a 

preservar o direito à diversidade, enquanto 

princípio estético, político e ético que supera 

conflitos e tensões do mundo atual. 

Contextualização Sociocultural • Compreender as transformações no mundo 

do trabalho e o novo perfil de qualificação 

exigida, gerados por mudanças na ordem 

econômica. 

 • Construir a identidade social e política, de 

modo a viabilizar o exercício da cidadania 

plena, no contexto do Estado de Direito, 

atuando para que haja, efetivamente, uma 

reciprocidade de direitos e deveres entre o 

poder público e o cidadão e também entre os 

diferentes grupos. 
Fonte: Autoria própria. 

 É perceptível a dualidade e a contradição nas DCNEM no que diz respeito aos 

conhecimentos de Ciências Sociais nos quadros anteriores sobre objetivos, conceitos e 

habilidades do ensino destes conhecimentos, percebe-se uma exigência teórica rigorosa que a 

sua realizabilidade entra em questão já que nesse momento não existiam professores formados 

em Ciências Sociais ensinando esses conhecimentos. 

 Encontra-se nesse documento, um híbrido de discursos curriculares (LOPES, 2002) que 

mesmo contribuindo ao dar um lugar ao ensino de Ciências Sociais, esse lugar dado entra em 

fragilidades quando pensamos como ensinar esses conhecimentos. Essas fragilidades como 

podem ver em Oliveira (2014) reverberaram no afastamento da Sociologia do Ensino Médio 

em nível nacional, que volta a se consolidar em documentos futuros, como é o caso das 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) para o ensino de Sociologia.  

 

3.2 ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO (OCEM) – CIÊNCIAS 

HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS. 

 

 O Parecer CNE/CEB nº 38/2006, aprovado em 7 de julho de 2006,trata da inclusão 

obrigatória das disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio 

fundamentado no contexto legal onde é lembrado o artigo 36, inciso III, da Lei nº 9.394/96 – 

LDB em que os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizadas de tal 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb038_06.pdf
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forma que ao final do Ensino Médio o educando demonstre domínio dos conhecimentos de 

Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania.  

Em contraposição, é lembrado o artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98, 

fundamentada no Parecer CNE/CEB nº 15/98: “§ 2º. As propostas pedagógicas das escolas 

deverão assegurar tratamento interdisciplinar e contextualizado para: b) Conhecimentos de 

Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania.”(BRASIL, 1998). 

 São apresentadas razões que justificam a inclusão de cada uma como disciplina 

obrigatória no currículo do Ensino Médio, contrapondo-se, em especial, às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Parecer CNE/CEB nº 15/98 e Resolução 

CNE/CEB nº 3/98). 

Com a aprovação desse parecer criticando a fragilidade das DCNEM e do lugar do 

tratamento dado a Sociologia no Ensino médio, ela ganha obrigatoriedade pela lei nº 

11.684/08, em todas as séries do Ensino Médio no Brasil. A aprovação deste parecer articulou 

a necessidade da construção imediata de orientações curriculares para o ensino de Sociologia. 

No ano de 2006, um dos legados epistemológicos do ensino de Sociologia na Escola 

Brasileira é deixado com a criação das Orientações Curriculares Para o Ensino Médio 

(OCEM), uma política construída que influenciou diretamente na sua obrigatoriedade em 

2008.  

No dia 7 de julho de 2006, a Câmara de Educação Básica aprovou por 

unanimidade o Parecer 38/2006 que alterou as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio, tornando a Filosofia e a Sociologia disciplinas 

obrigatórias. A Resolução nº 4, de 16 de agosto de 2006, alterou o artigo 10 

da Resolução CNE/CEB nº 3/98, que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, incluindo a Filosofia e a Sociologia como 

disciplinas curriculares obrigatórias. Ainda em 2006, foram publicadas as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio de Sociologia, aperfeiçoando 

o texto publicado em 2004 (MORAES, 2011, p. 30).  

Nestas orientações, não encontramos uma discussão conteudista de quais 

conhecimentos e quais seriam os conteúdos para serem ministrados no ensino de Sociologia, 

mas possibilidades de alcançar os objetivos propostos pela disciplina diferentemente das 

DCNEM. 

Para dar partida a essa tarefa, constituiu-se um grupo de trabalho 

multidisciplinar com professores que atuam em linhas de pesquisa voltadas 

para o ensino, objetivando traçar um documento preliminar que suscitasse o 

debate sobre os conteúdos de ensino médio e procedimentos didático-

pedagógicos, contemplando as especificidades de cada disciplina do 

currículo. A publicação do documento preliminar ensejou a realização de 
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cinco Seminários Regionais e de um Seminário Nacional sobre o Currículo 

do Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 8). 

Levando em consideração a juventude da disciplina e a ausência de um consenso de 

como e o que ensinar no ensino de Sociologia no Ensino Médio, as OCEM são 

caracterizadascomo uma política preocupada em realizar um debate metodológico que orienta 

a legitimidade dos objetivos da disciplina, nesse caso, em especial, a Sociologia no Ensino 

Médio e a prática pedagógica do professor em sala de aula. É uma  

[...] tentativa desistematização e correção de percursos para consequente 

elevação do nível dos debates, aprimoramento efetivo das condições 

dotrabalho, garantia da qualidade do ensino e autorreflexão sobre a profissão 

e exercício do ensino de Sociologia no nível médio (MORAES, 2011, p. 9-

10).  

Como podemos ver no documento (BRASIL, 2006)elas foram elaboradas a partir de 

discussão com as equipes técnicas, professores e alunos da rede pública e representantes da 

comunidade acadêmica com o objetivo de contribuir para o diálogo entre professor e escola 

sobre a prática docente. Além, de, ainda a partir da perspectiva de Morais (2011) 

constituírem-se em uma proposta que avança na busca de uma identidade do ensino de 

Sociologia em relação aos PCNEM e, sobretudo, as DCNEM.  

 Nas OCEM - Conhecimentos de Sociologia - encontramos um espaço de debate que 

foi desconsiderado em documentos anteriores sobre a sua trajetória curricular na escola 

brasileira, além de podermos perceber uma crítica direcionada ao caráter interdisciplinar e 

contextualizador dado ao ensino dos conhecimentos de Ciências Sociais nos documentos 

analisados anteriormente. 

É nesse contexto que temos de situar a questão do ensino de Sociologia e 

ampliar a reflexão sobre seu papel. Um primeiro aspecto a avançar diz 

respeito ao papel do professor de Sociologia. Pela especificidade da sua 

formação, é crucial que este também assuma o papel de sociólogo na escola, 

além do docente, como as próprias Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio – OCEM-Sociologia (2006) sugerem. As reflexões realizadas acima 

evidenciam a necessidade de os professores de cada escola, como afirmamos 

anteriormente, desnaturalizarem a visão que possuem dos seus alunos, 

superando preconceitos e estereótipos, compreendendo-os como sujeitos 

sociais com demandas e necessidades próprias. (DYRELL; REIS, 2007 p. 

123-124) 

As OCEM “[...] têm uma grande importância na medida em que procuram dar pistas 

de como trabalhar em sala de aula com o conteúdo das ciências sociais para o ensino médio” 

(TOMAZI, 2007, p. 593). Além desse perfil metodológico que as OCEM assumem, elas têm 

como pressuposto, assumir também, o caráter histórico em relação ao lugar da Sociologia no 
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ensino médio, fazendo um percurso de como a disciplina ganhou espaço no currículo escolar. 

Levando a compreender que a disciplina Sociologia tem uma historicidade bastante diversa de 

outras disciplinas do currículo. E por essas perspectivas históricas diferentes, é necessário 

relativizar e compreender melhor o seu lugar na escola – seja a sua incipiência na produção de 

material didático, na formação de professores e, sobretudo na sua carga horária reduzida. 

A Sociologia se apresenta como uma tradução de um campo científico (Ciências 

Sociais) na escola, todavia, para tradução desse campo faz necessário desenvolver alguns 

cuidados de transposições teóricas e conceituais. A necessidade de adequar a linguagem “a 

mediação pedagógica [...] parece tão mais necessária [...] quando mais diverso é o público em 

relação ao professor.” (BRASIL, 2006, p. 108). Como a crítica é feita nas próprias OCEM, 

um dos problemas do Ensino de Sociologia é a reprodução de práticas de ensinos nos cursos 

superiores de Ciências Sociais no Ensino Médio. É preciso compreender que esse ensino não 

tem como objetivo a formação de Cientistas Sociais, mas um ensino que possibilite ao aluno 

modos de pensar sobre a escola, a comunidade, a família e o seu próprio lugar no mundo.  

Além desses exercícios que o Ensino de Sociologia é capaz de desenvolver, “a 

sociologia pode ocupar um papel importante de interlocução com outras disciplinas ou com o 

próprio currículo como um todo, senão com a própria instituição escolar.” (BRASIL, 2006, 

p.111). Ela pode tornar a escola objeto de estudo e compreender, juntamente com os alunos a 

escola como uma instituição passível de ser estudada. Bem como desenvolver diálogos com 

outras disciplinas, “a fronteira entre as Ciências Sociais e a História e a Geografia não deve 

constituir impedimento para um diálogo entre elas” (BRASIL, 2006, p. 113) mas uma troca 

entre elas.  

 Essa troca entre conhecimentos disciplinares que a Sociologia pode desenvolver por 

meio da mediação pedagógica não se limita apenas à História e à Geografia. É possível, 

reconhecer a contribuição de outras ciências na construção dos conhecimentos das Ciências 

Sociais. Bem como a Biologia, as Ciências exatas e Naturais e a Literatura e as Artes. 

Outro elemento fundamental nas OCEM é a pesquisa como um princípio pedagógico e 

a realização de pesquisa sociológica no Ensino Médio. Com isso, desde o Ensino Médio, o 

professor deve ensinar que fazer pesquisa requer uma série de procedimentos prévios, e isso 

constitui, certamente, um tópico do programa da disciplina. Diante do que propõe as OCEM, 

é possível perceber duas questões cruciais no Ensino de Sociologia. A primeira está 

relacionada auma perspectiva mais subjetiva, voltada a rupturas epistemológicas no modo de 

pensar e perceber o mundo e a segunda a uma prática de ensino. Portanto, a Sociologia deve 
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desenvolver a partir da análise das OCEM dois princípios, o do estranhamento e o da 

desnaturalização.  

 

3.3 ENSINAR PARA ESTRANHAR E DESNATURALIZAR 

A Sociologia no Ensino Médio enquanto disciplina obrigatória deve provocar um 

conflito no modo de pensar, de compreender o mundo e a si mesmo. “O próprio conflito 

resolve a tensão entre contrastes” (SIMMEL, 1983, p. 123). Portanto, ensinar Sociologia 

pressupõe dar um passo além dos contrastes agora construídos. Estranhar e desnaturalizar 

como princípios da Sociologia provocam na escola processos de descobertas, autoformação, 

autoconhecimento. 

 É um ensino desencadeador de mudanças e reviravoltas nas ações humanas fora e 

dentro da escola. “É o conflito um fato sui generis e sua inclusão sob o conceito de unidade 

teria sido tão arbitrária quanto inútil, uma vez que o conflito significa a negação da unidade” 

(SIMMEL, 1983, p. 123). Ensinar e aprender Sociologia sempre foi exercício conflituoso. 

Seja pelas disputas já faladas anteriormente pela sua ocupação no currículo da escola 

brasileira, ou com a sua capacidade de espantar o pensamento e os fatos e ações sociais. 

Os fenômenos sociais merecem ser compreendidos ou explicados 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). 

 A própria construção dos objetos que a Sociologia ocupou e ocupa compreender, bem 

como a construção dos conteúdos elaborados em sala de aula é parte do exercício do 

estranhamento para a sua existência, a exemplo desse exercício, podemos recordar do 

suicídio, por Durkheim estudado.  

O exemplo tomado por Durkheim – o suicídio – pode servir para se 

compreender esse processo de estranhamento realizado pela ciência em 

relação a fatos que, à primeira vista, não têm nem precisam de nenhuma 

explicação mais profunda. A partir de estudos estatísticos – tabelas de séries 

históricas da ocorrência do fenômeno em vários países e períodos 

determinados –, Durkheim conclui que, quando se observa o suicídio na sua 

regularidade e periodicidade, percebesse que suas causas estão fora do 

indivíduo, constituindo um fato social tal como o autor o define: exterior, 

anterior, coercitivo aos indivíduos. Estranhar o fenômeno “suicídio” 

significa, então, tomá-lo não como um fato corriqueiro, perdido nas páginas 

policiais dos jornais ou boletins de ocorrência de delegacias, e sim como um 

objeto de estudo da Sociologia; e procurar as causas externas ao indivíduo, 

mas que têm decisiva influência sobre esse, constitui um fenômeno social, 

com regularidade, periodicidade e, nos limites de uma teoria sociológica, 

uma função específica em relação ao todo social (BRASIL, 2006, p. 107) 
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 Esse exercício, de estranhar e desnaturalizar, não é apenas um ato de construção de 

conceitos e categorias de análises, mas um ato de estranhar a si mesmo e desnaturalizar o 

outro. “Na vida cotidiana, interpretamos a partir de preconceitos ou pré-julgamentos que, 

inicialmente, não estão presentes em um nível consciente e, por esta razão, precisam ser 

trazidos à consciência” (HAMLIN, 2009, p. 74). Uma atitude de aprendizagem que nos leva a 

perceber que o que está sendo não era do jeito que está e pode ser diferente. 

É muito comum no nosso cotidiano ouvirmos a expressão: “– Isso é 

natural”. Esta expressão nos remete à ideia de algo que sempre foi, é ou será 

da mesma forma, imutável no tempo e no espaço. Em consequência, é por 

isso que também ouvimos expressões como:“– É natural que exista a 

desigualdade social, pois afinal está na Bíblia eos pobres sempre existirão” 

(MORAES, 2011, p.46-47) 

 Esse exercício de estranhar e desnaturalizar o que é familiar é uma das contribuições 

da Sociologia expressa no documento. 

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. Assim como a chuva é um fenômeno que tem uma 

explicação científica, ou uma doença também tem explicações, mesmo que 

não se tenha chegado a terapias totalmente exitosas para sua cura; ou do 

mesmo modo que as guerras, as mudanças de governo podem ser estudadas 

pela História ou os cataclismos naturais, pela Geografia; os fenômenos 

sociais merecem ser compreendidos ou explicados 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.106-107). 

 Conceitos cruciais da antropologia, traduzidos no Ensino Médio, têm a função de 

aprimorar esses princípios de estranhamento e desnaturalização propostos pelas OCEM 

“estranhar alguma regra social familiar e assim descobrir [...] o exótico no que está petrificado 

dentro de nós pela retificação e pelos mecanismos de legitimação” (DAMATTA, 1978, p. 5). 

É possível, no ensino de Sociologia, tornar estranho o que é familiar (VELHO, 1987). 

O estranhamento e a desnaturalização são os exercícios epistemológicos que o aluno 

começa, juntamente com o professor, a produção de novos modos de pensar, de novos 

entendimentos da realidade e perceber que a realidade é construída socialmente e que a 

Sociologia é uma disciplina capaz de desenvolver essas percepções.  

  Nas OCEM, é possível estimular esses princípios por meio de recursos didáticos na 

prática de ensino com o professor articulando hábitos de questionar de modo consciente para 

desenvolver a reflexão sociológica. No Quadro 3, identificamos diversas práticas de ensino 
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propostas nas OCEM em que o estranhamento e a desnaturalização podem ser provocadas nas 

aulas de Sociologia. 

 

 

Quadro 4 – Metodologias de ensino (desenvolvimento do estranhamento e desnaturalização) 

Aula expositiva 

 

Possibilitará aos alunos a oportunidade de 

pesquisarem e de exporem um 

determinado tema, desenvolvendo uma 

autonomia no processo e na exposição dos 

resultados da pesquisa. (BRASIL, 2006) 

Excursões, visitas a museus, parques 

ecológicos  

 

Guardam em si a expectativa de se desviar 

completamente da rotina da sala de aula e 

de se realizar uma experiência de 

aprendizado que jamais será esquecida.  

(BRASIL, 2006) 

 

Se forem levados em conta aqueles 

procedimentos críticos de estranhamento 

e desnaturalização, pode guardar riquezas 

visuais interessantíssimas e capazes de 

propiciar discussões voltadas para a 

questão dos direitos e dos deveres do 

cidadão, a preservação ambiental, as 

políticas públicas, a cultura, enfim, um 

leque de possibilidades voltadas aos 

objetivos da Sociologia no ensino médio. 

(BRASIL, 2006) 

Leitura e análise de textos 

 

Eles não “falam” por si sós, dependem de 

ser contextualizados e analisados no 

conjunto da obra do autor, precisando da 

mediação do professor. Ou seja, os alunos 

precisam saber quem escreveu, quando e 

em vista do que foi escrito o texto, a fim 

de que este não seja tomado como verdade 

nem tenha a função mágica de dizer tudo 

sobre um assunto.  

Cinema, vídeo ou DVD, e TV 

 

Trazer a TV ou o cinema para a sala de 

aula não é apenas buscar um novo recurso 

metodológico ou tecnologia de ensino 

adequados aos nossos dias, mais 

palatáveis para os alunos – e o público –, 

que são condicionados mais a ver do que a 

ouvir, que têm a imagem como fonte do 

conhecimento de quase tudo. Trazer a TV 

e o cinema para a sala de aula é submeter 

esses recursos a procedimentos escolares 

– estranhamento e desnaturalização. 

Fotografia O uso da fotografiaem sala de aula requer 
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alguns cuidados para sua análise.A autoria 

e a data são sempre importantes. Elas 

informam cenários, personagens, roupas e 

acontecimentos que permitem 

contextualizar a época a que se referem. 

Integram um sistema simbólico e os 

códigos culturais de um determinado 

momento histórico. É necessário, 

portanto, estar atento a esses aspectos para 

entender as fotografias. (BRASIL, 2006) 

 

Charges, cartuns e tiras  

 

 

Encontrados quase diariamente nos jornais 

e nas revistas, são dispositivos visuais 

gráficos que veiculam e discutem aspectos 

da realidade social, apresentando-a de 

forma crítica e com muito humor.  

(BRASIL, 2006) 

 

Aí começa a motivação, e a imagem 

projetada serve de estímulo. Inicia-se, 

então, uma 

segunda parte, que é analisar a imagem, 

seus elementos, por que provoca o riso, de 

que modo esse discurso se aproxima e se 

distancia do discurso sociológico, como a 

“deformação” sugerida pela imagem 

acerca da realidade representa uma 

realidade em si mesma “deformada”... 

(BRASIL, 2006) 
Fonte: Autoria própria. 

 

 São diversas as possibilidades metodológicas de provocar o estranhamento e a 

desnaturalização no Ensino de Sociologia. A exemplo dessas possibilidades, a realização de 

excursões, visitas a museus, parques ecológicos, bem como o uso decharges e tirinhas com as 

suas afirmações críticas e humoradas. Épossível, como podemos ver n citação a seguir; 

Problematizar um fenômeno social é fazer perguntas com oobjetivo de 

conhecê-lo: “– Por que isso ocorre?” “– Sempre foi assim?” “– É algo que 

só existe agora?” Por exemplo: quando hoje estamos frente à questão da 

violência, devemos perguntar: “– Houve violênciaem todas as sociedades? 

Como era a violência na Antiguidade? Em outrospaíses, há a violência que 

vemos no nosso cotidiano? Há um só tipo deviolência? Quais as razões para 

tais e quais tipos de violência?” (MORAES, 2011, p.46) 

 

 Procurar fazer uma ligação entre o estranhamento e a desnaturalização na sala de aulaé 

importante para a imaginação sociológica, “pode-se afirmar que a vida em sociedade é 

dinâmica, em constante transformação; constitui-se de uma multiplicidade de relações sociais 
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que revelam as mediações e as contradições da realidade objetiva de um dado período 

histórico.” (MORAES, 2011,p. 47). É poder firmar também que o próprio conhecimento é 

incerto(MORIN, 2000) e que ele muda de acordo com o tempo e espaço. 

 

4 TEMAS TRANSVERSAIS (PLURALIDADE CULTURAL E TRABALHO E 

CONSUMO) NO ENSINO DE SOCIOLOGIA. 

 

4.1 TEMAS TRANSVERSAIS NO ENSINO DE SOCIOLOGIA 

Retornando ao capítulo anterior e, buscando entender a produção de uma identidade 

do lugar da Sociologia no Ensino Médio por meio das Orientações Curriculares (OCEM), 

percebe-se que, uma das questões para construção dessa identidade e orientação metodológica 

de ensino, é a de os professores de Sociologia orientarem a sua prática pedagógica em uma 

perspectiva de Teorias, Conceitos e Temas. Nas propostas das OCEM de Sociologia, 

É possível, observando as teorias sociológicas, compreender os elementos da 

argumentação – lógicos e empíricos – que justificam um modo de ser de uma 

sociedade, classe, grupo social e mesmo comunidade. Issoem termos 

sincrônicos ou diacrônicos, de hoje ou de ontem (BRASIL, 2006, p. 105). 

 

As teorias, respondem problemas da sua época. O professor de Sociologia ao utilizar 

as teorias como elemento principal da sua prática de ensino deve contextualizar a época que 

essas teorias foram desenvolvidas. Assim, além de ser possível perceber o contexto histórico 

em que a teoria foi desenvolvida, é possível também conhecer a biografia dos autores no 

momento em que construíram seus conceitos e teorias.  

A proposta apresentada nas OCEM orienta que o professor articule em teorias, 

conceitos e temas, mas, mesmo que o professor centralize o seu ensino – provisoriamente – 

por meio de um conceito, é necessário ter alguns cuidados metodológicos. 

No caso de o professor optar pelo conceito para desenvolver todo o conteúdo 

programático da disciplina ou mesmo de determinada unidade, precisa estar 

ciente de que o emprego de um conceito para se ensinar um conteúdo 

sociológico no nível médio demanda uma série de referências: em relação à 

sua origem, o contexto social em que foi criado, os fenômenos que exigiram 

a tradução das ansiedades sociais no momento de sua criação, as situações 

que antecederam e condicionaram as concepções de seus criadores, as 

propostas definidoras do universo em que ele se constituiu e as 

transformações que sofreu em sua elaboração (MORAES, 2011, p. 49-50). 

Ao trabalhar com conceitos é preciso ter cuidado de não tornar o ensino glossário. Ao 

se tratar de um conceito, este faz parte de uma teoria e pode ser apresentado por meio de 

algum tema cotidiano, assim, o aluno consegue identificar no conceito, a sua vida em 
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sociedade. Da mesma forma que o conceito não podeestar sozinho no Ensino de Sociologia, a 

escolha dos temas, não pode ser aleatória. Quando um tema é tratado sem recurso a conceitos 

e teorias, existe uma propensão a tornar “conversa de botequim” (BRASIL, 2006, p. 117). 

Do mesmo modo, as teorias são compostas por conceitos e ganham 

concretude quando aplicadas a um tema ou objeto da Sociologia, mas a 

teoria a seco só produz, para esses alunos, desinteresse. Entende-se também 

que esses recortes se referem às três dimensões necessárias a que deve 

atender o ensino de Sociologia: uma explicativa ou compreensiva – teorias; 

uma linguística ou discursiva – conceitos; e uma empírica ou concreta – 

temas (BRASIL, 2006, p. 117). 

A vantagem de trabalhar com temas interligando a teorias e conceitos das Ciências 

Sociais, e essa atitude, é uma proposta que o presente texto, defende, por meio de temas 

transversais, é o fato de o aluno além de compreender a disciplina Sociologia por meio da sua 

realidade concreta (temas transversais), pode conhecer conceitos e teorias que se utilizadas 

sozinhas, não fariam muito sentido. 

Optando por tomar esse recorte como centro de uma proposta programática, 

o professor pode partir da apresentação da teoria do autor, reconstruindo-a 

numa linguagem acessível mas rigorosa, tendo como referências principais 

alguns temas e conceitos que podem ser destacados e discutidos com os 

alunos para garantir a compreensão do papel de uma teoria científica, sua 

linguagem, seus objetos e métodos de pesquisa, e suas relações com a 

realidade (BRASIL, 2006, p. 124). 

Trabalhar com temas é a conduta metodológica que mais atrai professores de 

Sociologia (MORAES, 2011), isso acontece por se compreender que os temas despertam mais 

a curiosidade dos alunos podendo, depois de conhecer as teorias e conceitos, desnaturalizar e 

estranhar a sua realidade. O uso de temas é um caminho no ensino de Sociologia para 

despertar a Imaginação Sociológica. 

 Não é apenas nas Orientações Curriculares Para o Ensino Médio, que encontramos a 

crítica e o cuidado para não tornar o ensino de Sociologia uma proposta bancária de ensino 

(FREIRE, 2005), muito menos um ensino glossário composto apenas de conceitos das 

Ciências Sociais (Antropologia, Sociologia e Ciência Política), isolados. Essa críticaa 

proposta de ensino glossário também podemos perceber em Oliveira (2011) e a ruptura desse 

ensino por meio das interligações entre temas, conceitos e teorias nas propostas de Bridi, 

Araujo e Motim(2010). 

O uso de temas no Ensino de Sociologia proporciona ao professor uma prática de 

ensino que tem como ponto de partida a realidade concreta do aluno. Isso significa que “deve 

aprender a usar a sua experiência da vida em seu trabalho intelectual” (MILLS, 2009, p. 22).O 

uso de temas que, no cotidiano escolar, tem a capacidade de se tornarem estranhos e 
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familiares ajudam a desenvolver as rupturas epistemológicas do pensamento proporcionando 

não apenas o estranhamento e a desnaturalização, mas a imaginação sociológica.  

Quando pensamos a história da Sociologia enquanto ciência e, posteriormente, 

enquanto disciplina no ensino médio, uma das suas preocupações é a de tentar compreender 

questões da vida cotidiana e fornecer orientação de entendimento dessas questões 

(BAUMAN, 2015). Em Giddens (2001), a Sociologia pode nos ajudar a recuperar o ser 

humano conhecedor, nesse sentido, ela contribui ao aluno e ao professor se perceberem como 

agentes desse conhecimento. Já Elias (1999) nos faz pensar que a Sociologia pode aumentar o 

entendimento dos processos sociais, e Mills (1982) que a Sociologia ao relacionar a vida 

individual com a história da humanidade deve provocar a imaginação sociológica de questões 

e temas sociais.  

Essas questões são temas que fazem parte da vida do aluno, do professor e transitam 

dentro da Sociologia e da escola. Evidentemente que, no contexto da prática, os professores 

de Sociologia não utilizam qualquer tema para trabalhar e iniciar suas rodas de conversas, 

seminários e aulas expositivas. É necessário um rigor metodológico na escolha destes temas, 

seja a sua familiaridade com a Antropologia, Sociologia e Ciência Política, ou a sua urgência 

social como as OCEM apresentam e os PCNS temas transversais nos faz perceber. 

Muitas vezes, afirmamos que na Sociologia, e retomamos a Weber (1967), que a 

seleção por temas para serem pesquisados devem ser relacionados a temas-chaves do 

momento em que vivemos. Com Marx (1971) sabemos que devemos estudar a sociedade de 

acordo com a sua estrutura e dinâmica em movimento e contradição. Já em Durkheim (1996), 

aprendemos que os fatos sociais são objetos da Sociologia.  

Com base em Mills (1982), remetendo a Marx, Weber e Durkheim: 

[...] quaisquer que sejam os problemas específicos dos analistas sociais 

clássicos, por mais limitadas ou amplas as características da realidade social 

que examinaram, os que tiveram consciência imaginativa das possibilidades 

de seu trabalho formularem repetidas e coerentemente três sérias perguntas 

(MILLS, 1982, p. 13). 

 As perguntas são sobre a) a estrutura da sociedade, b) a posição da sociedade na 

história e c) as variedades de homem na história. Identificando a existência das variedades de 

temas para serem trabalhados no Ensino de Sociologia, o professor deve percebera 

aproximação desses temas com sua proposta de ensino e interligar esses temas com as teorias 

e conceitos das Ciências Sociais, bem como a interligação entre os temas com outros temas.  

A sociologia é a arte de pensar coisas fenomenicamente diferentes como 

semelhantes e sua estrutura e seu funcionamento, e de transferir o que foi 
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estabelecido a proposta de um objeto construído, por exemplo, o campo 

religioso, a toda uma série de novos objetos, o campo artístico, o campo 

político, e assim por diante (BOURDIEU, 1988, p. 44). 

 Os temas podem gerar questionamentos, questionamentos e curiosidades na sala de 

aula. Essas metodologias de ensino, denominadas de temas geradores, apresentam-se como 

uma alternativa de o aluno não ficar à margem do processo ensino-aprendizagem e poder 

construir, junto com o professor, o conhecimento e o entendimento desse conhecimento.  

Como podemos ver em Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002, p. 151-152), 

[...] o professor é, na sala de aula, porta-voz de um conteúdo escolar, que não 

é só um conjunto de fatos, nomes e equações, mas também uma forma de 

construir um conhecimento específico imbuído de sua produção histórica e 

procedimentos próprios. Como principal porta-voz do conhecimento 

científico, é o mediador por excelência do processo de aprendizagem do 

aluno. 

 Nessa perspectiva, ensinar Sociologia não se resume apenas a técnicas, métodos e 

conteúdos, mas um encontro com si e com a realidade, afinal como Bauman (2015) nos faz 

lembrar, a Sociologia deve ser conhecida não apenas por sua capacidade metodológica, mas 

pela sua influência no modo de pensar e de perceber a si e o mundo. Nesse sentido, a inclusão 

de questões cotidianas e sociais no ensino de Sociologia, deve provocar esse encontro com si 

e com o mundo por meio de temas transversais e geradores. 

Então, os temas geradores são temas que servem ao processo de codificação-

decodificação e problematização da situação. Eles permitem concretizar, 

metodologicamente, o esforço de compreensão da realidade vivida para 

alcançar um nível mais crítico de conhecimento dessa realidade, pela 

experiência da reflexão coletiva da prática social real. Esse é o caminho 

metodológico: o trabalho educativo dispensa, pois, um programa pronto e as 

atividades tradicionais de escrita e leitura, mecanicamente executadas. A 

avaliação é um processo coletivo cujo foco não é o ‛rendimento’ individual, 

mas o próprio processo de conscientização. O diálogo é, portanto, o método 

básico, realizado pelos temas geradores de forma radicalmente democrática e 

participativa (TOZONI-REIS, 2006, p. 104). 

 São geradores, por provocarem estranhamento e desnaturalização. Sãotransversais por 

perpassarem não apenas pela Sociologia, Antropologia e Ciência Política, mas pelas outras 

disciplinas no/do currículo escolar. 

 A partir da análise realizada nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Temas 

Transversais, percebemos que o documento traz temas com Urgência social e Abrangência 

nacional que também são capazes de provocar o processo de estranhamento e 

desnaturalização proposto pelas OCEM. É um documento com bastante aproximação com o 

Ensino de Sociologia e com as teorias e conceitos trabalhados no Ensino Médio. 
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Por tratarem de questões sociais, os Temas Transversais têm natureza 

diferente das áreas convencionais. Sua complexidade faz com que nenhuma 

das áreas, isoladamente, seja suficiente para abordá-los. Ao contrário, a 

problemática dos Temas Transversais atravessa os diferentes campos do 

conhecimento. Por exemplo, a questão ambiental não é compreensível 

apenas a partir das contribuições da Geografia. Necessita de conhecimentos 

históricos, das Ciências Naturais, da Sociologia, da Demografia, da 

Economia, entre outros. Por outro lado, nas várias áreas do currículo escolar 

existem, implícita ou explicitamente, ensinamentos a respeito dos temas 

transversais, isto é, todas educam em relação a questões sociais por meio de 

suas concepções e dos valores que veiculam. No mesmo exemplo, ainda que 

a programação desenvolvida não se refira diretamente à questão ambiental e 

a escola não tenha nenhum trabalho nesse sentido, Geografia, História e 

Ciências Naturais sempre veiculam alguma concepção de ambiente e, nesse 

sentido, efetivam uma certa educação ambiental (BRASIL, 1998, p.29). 

Como a própria definição de transversalidade proposta no documento assume. Ela diz 

respeito à“[...] possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre 

aprender na realidade e da realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender 

sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender na realidade e da realidade)”(BRASIL, 

1998, p.31). Podemos perceber essa proposta como mais um material didático que o Ensino 

de Sociologia pode se apropriar na sua prática de ensino-aprendizagem. Sobretudo pela 

história da Sociologia ter provocado como já foi dito no primeiro capítulo deste texto, uma 

fragilidade na produção de materiais didáticos. 

 Os PCN, temas transversais, também, aprontam a aproximação da 

interdisciplinaridade e transversalidade. 

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos 

de conhecimento produzidos por uma abordagem que não leva em conta a 

inter-relação e a influência entre eles — questiona a visão compartimentada 

(disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, 

historicamente se constituiu. A transversalidade diz respeito à possibilidade 

de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender 

conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as 

questões da vida real e de sua transformação (aprender na realidade e da 

realidade). E a uma forma de sistematizar esse trabalho e incluí-lo explícita e 

estruturalmente na organização curricular, garantindo sua continuidade e 

aprofundamento ao longo da escolaridade (BRASIL, 1998, p. 30). 

 Nesse sentido, o professor de Sociologia como disciplina obrigatória, pode estabelecer 

aproximações com outros professores de outras disciplinas, como vimos nas OCEM no 

capítulo anterior, interligandofronteiras entre a História e a Geografia, mas não como a 

proposta das DCNEM, também analisadas no capítulo anterior, de pensar a Sociologia como 

conhecimento transversal. Aqui, é preciso perceber e assumir a Sociologia como disciplina 
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obrigatória capaz de transversalizar e interligar temas, saberes e conceitos por meio de um 

trabalho sistemático e contínuo com outras disciplinas. 

O conjunto de temas proposto nos PCN — Ética, Meio Ambiente, Pluralidade 

Cultural, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo — recebeu o título geral de Temas 

Transversais, percebemos esses temas como caminho possível para articular conceitos e 

teorias das Ciências Sociais provocando um entendimento sistematizado da realidade. 

 É possível perceber que os PCNS “desenvolvem o hibridismo de forma muito mais 

acentuada” (LOPES, 2002, p. 395), e por isso, mesmoque esses temas sejam capazes de 

transversalizar as diversas disciplinas, existem temas que da mesma forma que estabelecem 

uma relação muito próxima com a Sociologia e com sua proposta de ensino, bem como os 

seus exercícios de estranhamentos e desnaturalização, existem outros que constituem uma 

aproximação reduzida. Isso é possível perceber, quando comparamos os objetivos dos temas 

com as propostas curriculares do Ensino de Sociologia e percebemos que, por mais que os 

outros temas se aproximem da Sociologia, o tema “Trabalho e Consumo”, bem como o tema 

“Pluralidade Cultural” são temas que estão em documentos curriculares para o Ensino de 

Sociologia com mais frequência.  

Tanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais Complementares (PCN+), como no 

Plano Nacional do livro Didático 2018 (PNLD), a presença desses dois temas como eixos e 

subtemas para serem ensinados no Ensino de Sociologia é perceptível nesses dois 

documentos. Isso faz perceber que a possibilidade de realizar o uso desses dois temas 

transversais como complemento didático no Ensino de Sociologia fica mais possível – sem 

descartar, evidentemente, os outros. Por esse dado constatado, focaremos agora no uso desses 

dois temas como possibilidade de tradução e interpretação nas aulas de Sociologia em busca 

de um Ensino capaz de imaginar sociologicamente a realidade social; em busca de um ensino 

de qualidade.  

 

4.2 TRABALHO E CONSUMO  

O trabalho é um tema sobre o qual a Sociologia, desde o seu surgimento como ciência, 

se preocupou em compreender. Quando temos o tema trabalho como elemento central 

detransversalizar discussão em sala, esse tema pode provocar questionamentos fundamentais 

na busca do estranhamento, da desnaturalização e por fim, da imaginação sociológica. Para 

que existe o trabalho? Ele tem o mesmo significado em todas as sociedades? 
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 Inicialmente, nas aulas de Sociologia, poderíamos dizer que o trabalho existe para 

satisfazer as necessidades do homem, das mais simples as mais complexas (TOMAZI, 2010) 

e que essas necessidades, como a própria definição de trabalho, não tem o mesmo significado 

e o mesmo sentido em espaços e tempos diferentes. 

 A aproximação do tema transversal Trabalho e Consumo com o currículo de 

Sociologia é uma relação já bastante consolidada nesse Ensino, como por exemplo, o 

desenvolvimento de subáreas e disciplinas específicas para pensar esse tema como é o caso da 

disciplina Sociologia do Trabalho, que, de forma hibridizada, pode chegar ao Ensino Médio. 

A escolha deste tema para perceber a sua capacidade – como tema transversal – de interligar, 

no Ensino de Sociologia, conceitos e teorias se deu, sobretudo, pela presença do tema em 

documentos que orientam o ensino de Sociologia no Ensino Médio.  

 No guia do Plano Nacional do Livro Didático de 2018, podemos perceber como o 

tema Trabalho e Consumo se encontram nos livros analisados. É possível perceber com mais 

frequência a existência do tema trabalho, enquanto o tema consumo, ainda não se encontra 

muito presente. 

Quadro 5- A presença do tema trabalho e consumo nos livros do PNLD. 

LIVROS TEMAS 

SOCIOLOGIA(ARAUJO; BRIDI; 

MOTIM, 2016) 

Capítulo 5 - Tecnologia, trabalho e 

mudanças sociais. 

SOCIOLOGIA, HOJE (BARROS 

AMORIM; MACHADO, 2016). 

Unidade 2 - “Sociedade”. Com capítulo 

destinado ao tema Trabalho.  

 

TEMPOS MODERNOS, TEMPOS DE 

SOCIOLOGIA (FREIRE-MEDEIROS, 

et al. 2016). 

Capítulo 7 -Mundos do trabalho 

  

SOCIOLOGIA EM MOVIMENTO 

(SILVA,et al. 2016). 

Capítulo 8 -Trabalhadores, uni-vos!; 

SOCIOLOGIA PARA JOVENS DO 

SÉCULO XXI (OLIVEIRA; COSTA, 

2016). 

Unidade 4 - “Mundo do trabalho e 

desigualdade social” 

Fonte: Autoria própria.  

O mundo do trabalho, a relação entre trabalhadores e sociedade e as mudanças sociais 

estão presentes nos livros didáticos de Sociologia. Essa presença aproxima cada vez mais a 

possibilidade de o tema transversal Trabalho e Consumo que tem como um dos objetivos 
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propostos nos Parâmetros, perceber “as relações entre trabalho e consumo, que são muitas e 

bastante complexas”(BRASIL, 1999, p.347) poder perceber também as relações desse tema 

com os conceitose com as teorias das Ciências Sociais. Bem como, a capacidade de interligar 

com os debates da Sociologia do Trabalho, e coma realidade social do educando. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais Complementares, encontramos não apenas 

temas direcionando ao tema “Trabalho” como também, diversas variações desse tema para ser 

trabalhado. 

Quadro 6 - Temas e subtemas do eixo trabalho e sociedade dos PCN+ 

TEMAS SUBTEMAS 

A organização do trabalho Os modos de produção ao longo da 

história. 

O trabalho no Brasil.  

Trabalho e as desigualdades sociais As formas de desigualdade. 

As desigualdades no Brasil. 

Trabalho e o lazer O trabalho nas sociedades utópicas. 

Trabalho, ócio e lazer na sociedade pós-

industrial. 

Trabalho e mobilidade social Mercado de trabalho, emprego e 

desemprego. 

Profissionalização e ascensão social. 
Fonte: Autoria própria.  

 

 O tema transversal trabalho e consumo também se aproxima dos eixos temáticos no 

Ensino de Sociologia. Os temas de organização do trabalho, das desigualdades sociais, 

trabalho e lazer e mobilidade social, podem contribuir junto com o livro didático 

noentendimento de objetivos apresentadas nos Temas Transversais “Características do 

trabalho e doconsumo na sociedade atual” (BRASIL, 1999) e as precarização do trabalho 

formal e, sobretudo, a participaçãocrescente do trabalho feminino pensando sobre o lugar da 

mulher no mundo do trabalho por meio dos objetivos dos PCNS – Temas Transversais no 

quadro a seguir. 

Como foi possível perceber no quadro anterior, o lugar dado ao tema consumo, ainda é 

bastante incipiente, mesmo assim, nos objetivos do próximo quadro, os PCNS dão mais 

enfoque ao tema consumo integrado ao tema trabalho, fazendo possível a proposta do tema 

transversal trabalho e consumo, se constituir como uma proposta didática complementar nas 

aulas de Sociologia em busca de estranhar e desnaturalizar as relações sociais no mundo do 

trabalho e do consumo. 
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Quadro 7 –Objetivos do tema transversal trabalho e consumo. 

1. Atuar com discernimento e solidariedade nas situações de consumo e de trabalho 

sabendo de seus direitos e responsabilidades, identificando problemas e debatendo 

coletivamente possíveis soluções (BRASIL, 1998, p. 374) 

 

2. Identificar a diversidade de relações de trabalho existentes, suas transformações e 

permanências no decorrer do tempo histórico, seu vínculo com a realidade local, 

regional, nacional e mundial (BRASIL, 1998, p. 374) 

 

3. Verificar como os lugares e as paisagens foram e continuam sendo criados e 

transformados, analisando a intervenção do trabalho e do consumo humanos na 

produção da vida material, social e cultural (BRASIL, 1998, p. 374 

 

 

4. Identificar e comparar diferentes instrumentos e processos tecnológicos analisando 

seu impacto no trabalho e no consumo e sua relação com a qualidade de vida, ao meio 

ambiente e à saúde. (BRASIL, 1998, p. 374) 

 

5. Reconhecer a existência e a ocorrência de discriminações e injustiças em situações de 

trabalho e consumo adotando uma postura de repúdio contra todo tipo de 

discriminação de classe, origem, gênero, etnia e idade (BRASIL, 1998, p. 374). 

 

6. Saber que os direitos civis, políticos e sociais são conquistados por meio de conflitos 

e acordos que podem redundar em maior justiça na distribuição de renda, valorizando 

a atuação dos partidos políticos, sindicatos, associações profissionais e associações 

civis e órgãos governamentais fundamentais para a democracia (BRASIL, 1998, p. 

374). 

 

7. Posicionar-se de maneira crítica em relação ao consumismo, às mensagens da 

publicidade e estratégias de vendas, compreendendo seu papel na produção de novas 

necessidades,assim como ser capaz de resolver situações-problema colocadas pelo 

mercado, tais como o uso das diversas formas do dinheiro, as vantagens e 

desvantagens do sistema de crédito, aorganização de orçamentos (BRASIL, 1998, p. 

374). 

 

8. Reconhecer como ocorrem os processos de inserção no trabalho/ profissão/ocupação 

na atualidade, identificando os problemas e possíveis soluções e repudiando todas as 

formas de discriminação e desvalorização de tipos de trabalho e trabalhadores 

(BRASIL, 1998, p. 374). 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Estes objetivos, quando assumidos no Ensino de Sociologia como objetivos de ensino 

do tema nas aulas voltadas para trabalho e consumo, provocam a partir dessa proposta, 

apresentar as diversas concepções de trabalho e, inicialmente a partir da Sociologia Clássica, 

poder compreender teorias e conceitos de autores fundamentais nas Ciências Sociais. 

Durkheim (1858 – 1917), Marx (1813 – 1873) e Weber (1864 – 1920), cada um desses 

autores, deram as suas contribuições no entendimento desse tema com diversas obras:As 
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Regras do Método Sociológico (1895) e Da Divisão do Trabalho Social (1893) escritos por 

Durkheim; A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1904) escrito por Weber e O 

Capital (1867); Manuscritos Econômico-filosóficos (1844); A Ideologia Alemã (1846) e 

Contribuição a Crítica da Economia Política (1859) escritos por Marx. 

 Estas obras, no contexto do Ensino Médio, fazem necessária a realização, como 

proposto nas OCEM, da mediação pedagógica para provocar o entendimento do 

conhecimento sociológico na escola. O tema transversal, partindo da realidade concreta e 

social do aluno, possibilita a compreensão de que essas teorias podem ser encontradas para 

análise das relações da sociedade em que o aluno está inserido. 

 Tendo como esse tema, um dos percursos didáticos metodológicos de desenvolver 

princípios da Sociologia, interligando o trabalho e a ação social, aproximando o aluno a 

teorias weberianas e conceitos fundamentais na e da Sociologia compreensiva. É possível 

desenvolver a percepção dos alunos sobre o trabalho como uma ação social racional referente 

a fins; como uma ação referente a valores; o trabalho como ação afetiva e o trabalho como 

uma ação tradicional. Nessa perspectiva, o professor pode pedir ao aluno, e nesse momento é 

necessário o uso da pesquisa como atividade pedagógica, para descobrir as motivações de 

familiares ou vizinhos sobre a realização dos trabalhos que eles ocupam; seja por uma 

necessidade de sobrevivência, prazer, tradição ou por obrigação. Com esse exercício o aluno 

poderá perceber as ações sociais dos seus vizinhos e familiares e se aproximar de conceitos e 

teorias da Sociologia compreensiva por meio do processo de conhecer e estranhar a sua 

realidade agora desnaturalizada. Assim, o aluno pode perceber o “sentido visado pelo agente 

ou os agentes, se refere ao comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso” 

(WEBER: 1991, p. 3). 

 De outro lado, é possível também, aproximar o aluno aos estudos de Émile Durkheim, 

em a divisão do trabalho social podendo perceber as solidariedades que o trabalho pode 

proporcionarnessa divisão. Como é o caso dos conceitos de Solidariedade Mecânica e 

Solidariedade Orgânica (DURKHEIM, 2004). Mas ao mesmo tempo, em contraponto, as 

relações de trabalho na sociedade podem desencadear exploração, alienação, e o aluno poder 

compreender conceitos como os de “mais-valia”, “mercadoria”, “classe social” (MARX, 

2004). 

 Trabalhar com o tema trabalho, é colocar em questão, a relação intrínseca entre 

trabalho e consumo. Tornar ao aluno, a compreensão de que o produto consumido faz parte de 

um processo de produção, que, muitas vezes, ele não parou para pensar. Como temos o 
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exemplo proposto no documento curricular Temas Transversais em relação à ação de beber 

um copo de leite. 

O dicionário define o leite como “líquido branco, opaco, segregado pelas 

glândulasmamárias das fêmeas dos animais mamíferos”. Mas tal definição 

não revela tudo. No Brasil ainda agrário, cunhou-se a expressão “esconder o 

leite”, que significa encobrir, omitir algo. Essa expressão faz referência a 

determinados mamíferos, especialmente às vacas, que não vertem o leite 

quando ordenhadas, guardando (“escondendo”) o líqüido precioso para suas 

crias. Quanto trabalho é necessário para que esse leite chegue até as casas e 

quanto trabalho será necessário para comprar esse valioso alimento que será 

consumido por crianças e adultos? Para compreender todo o 

significado“escondido” num litro de leite é preciso desvendar as imbricações 

atuais do processo de sua produção e consumo (BRASIL, 1998, p. 348). 

 

 Esse exemplo vai de encontro ao princípio da Sociologia na Escola. Perceber para 

além do que é visto, e problematizar sobre como isso aconteceu e se existe uma possibilidade 

de transformar. Um exercício de afastamento para entender o que está próximo. 

O exemplo do leite nos remete ao exemplo do desemprego citado por Mills (1982) em 

sua obra a imaginação sociológica, citada também no texto introdutório desta dissertação. 

Quando questionamentos são feitoscomo então esse leite chegou até o momento de poder ser 

consumido? (BRASIL, 1998) é onde o aluno começa a se posicionar em relação ao trabalho e 

ao consumo de maneira crítica e a partir dessa experiência conseguir conhecer esse mundo 

com as lentes das teorias e dos conceitos sociológicos. Começa-se a imaginar 

sociologicamente. 

O tema trabalho e consumo, por se tratarem de temas cotidianos, tem a capacidade de 

transversalizar pela vida dos alunos, essa familiaridade com os respectivos temas, pode 

facilitar o ensino-aprendizagem e a construção de materiais didáticos e metodologias de 

ensino-aprendizagem. Percebendo essa aproximação entre os livros do PNLD 2018 e dos 

eixos dos PCN+ com o PCN Temas transversais, é possível dialogar com esses documentos 

em busca de interligar as teorias e conceitos em busca da imaginação sociológica.  

 

4.3 PLURALIDADE CULTURAL 

 A pluralidade cultural como tema transversal e gerador utilizado no Ensino de 

Sociologia é também capaz de provocar ao aluno o estranhamento, a desnaturalização e, 

sobretudo a imaginação sociológica. É também um tema que faz com que o aluno conheça a 

própria história das Ciências Sociais e caminhe por outros campos, como a Sociologia da 

Cultura e as teorias do campo da Antropologia. Compreendemos que essas disciplinas podem 

seres traduzidas e ensinadas nas aulas de Sociologia por meio de transposições teóricas e 
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conceitos, é por essa compreensão, que percebemos os temas como percurso para esse 

exercício. 

 Retornando ao debate feito no capítulo anterior no que diz respeito ao processo de 

ligação entre teorias, conceitos e temas propostos pelas OCEM, a pluralidade cultural como 

tema utilizado nas aulas de Sociologia é uma estratégia primordial para poder interligar 

conceitos, como por exemplo, o próprio conceito polissêmico de Cultura amplamente 

discutido nas Ciências Sociais e teorias como, as etapas do pensamento antropológico com 

seus estudos culturais e a Sociologia da Cultura. 

Cultura é um conceito central nas Ciências Sociais. É a ferramenta 

intelectual básica com a qual se constrói a reflexão sobre dois temas vastos e 

fundamentais: a unidade humana e a diversidade dos modos de existência 

humana. Por meio da reflexão sobre esses dois temas, desenvolveram-se 

duas grandes acepções do termo. Articuladas, essas duas acepções 

contribuem para formular a visão da humanidade como unidade que se 

realiza na diferença. (SIMÕES, GIUMBELLI, 2010, p. 187) 

 A integração entre esses dois temas possibilita o entendimento de diferença, de 

unidade e de diversidade.  

De um lado, o conceito de cultura, referido no singular, serve para designar e 

sintetizar determinadas capacidades e atributos universais nos seres humanos 

– tais como a imaginação simbólica, a linguagem, a consciência de si, o 

raciocínio – que distinguem a condição existencial da humanidade. As 

Ciências Sociais entendem que os seres humanos formam uma grande 

unidade, por conta da sua capacidade universal de imprimir significado a sua 

experiência, o que lhes permite produzir, adquirir, transmitir e transformar 

cultura. Todas as formas de conduta humana – do preparo do alimento à 

expressão artística, da vida sexual à devoção religiosa, do trabalho à festa – 

são entendidas como construções culturais significativas, em vez de simples 

respostas a estímulos naturais (SIMÕES; GIUMBELLI, 2011, p. 187). 

 Assim, o aluno pode perceber como a cultura infere no nosso modo de agir, de pensar, 

de ser e existir. Porém, de outro lado, a cultura: 

[...] referido no plural, o conceito diz respeito à variedade das produções 

humanas – formas de pensamento, conhecimento, moral, crença, língua, 

costume, cerimonial, arte, produção material, consumo, organização social, 

organização política etc. – que distinguem os modos de vida de grupos 

humanos e de sociedades humanas particulares. As Ciências Sociais 

entendem que as condutas e realizações humanas, sendo necessariamente 

construções culturais, são as mais diversas possíveis. Hábitos, costumes, 

valores e moralidades; estilos de culinária, roupas, adornos, utensílios e 

objetos; práticas relacionadas a namoro, casamento e família; religiões, 

filosofias e saberes; relações de parentesco, divisão do trabalho e 

distribuição de poder; rituais, celebrações e expressões artísticas – todos 

esses fenômenos que fazem parte da existência humana são produtos 
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culturais comparativamente diversos, porque expressam significados 

específicos para as pessoas e populações que os concebem e os vivenciam. 

Dessa perspectiva, a cultura designa e sintetiza os aspectos que conferem 

identidade e especificidade aos diversos grupos humanos e sociedades 

humanas (SIMÕES; GIUMBELLI, 2011, p. 188). 

 O tema de cultura é um debate central nas Ciências Sociais, na Antropologia e na 

Sociologia da Cultura, esses estudos não permanecem apenas no ensino superior, com a 

pesquisa feita nos documentos curriculares sobre ensino de Sociologia,foi possível perceber o 

lugar da Cultura no Ensino Médio.  

 No guia do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2018 de Sociologia, 

podemos encontrar em todos os cinco livros analisados, a presença dos estudos culturais em 

capítulos ou unidades. Em alguns livros de Sociologia o tema cultura é hibridizado com o 

tema ideologia e em outros, esses temas se separam. Como podemos ver no quadro a seguir, o 

tema cultura é unanime no PNLD de Sociologia. 

 

Quadro 8 –Estudos culturais no (PNLD) 

SOCIOLOGIA (MOTIM; BRIDI; 

ARAUJO, 2016) 

Capítulo 6: A cultura e suas raízes. 

SOCIOLOGIA HOJE (BARROS; 

AMORIM; MACHADO, 2016) 

Unidade 1 “Cultura”: busca demonstrar 

os temas fundamentais da Antropologia 

como ciência social. Seus capítulos 

iniciais se aprofundam na apresentação 

dos conceitos básicos da área, como 

cultura, identidade, etnocentrismo e 

relativismo cultural e também convidam o 

estudante para conhecer o universo 

antropológico por meio de suas escolas. A 

unidade introduz vários temas que são 

objetos de atenção das Ciências Sociais, 

mas o foco maior é dado às diferenças nas 

formas de vida e experiência humanas. 

Com isso, o quarto capítulo, 

“Antropologia Brasileira”, reflete sobre 

uma possível identidade cultural 

brasileira. E o quinto, “Temas 

contemporâneos da Antropologia”, traz 

um panorama geral da Antropologia 

contemporânea que preza, inclusive, por 

apresentar contribuições que estão fora do 

eixo Estados Unidos e Europa. (BRASIL, 

2016) 

TEMPOS MODERNOS, TEMPOS DE A Parte II, “A Sociologia vai ao cinema”. 
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SOCIOLOGIA (FREIRE-MEDEIROS, 

et al., 2016) 

 

 

 

 

Essa parte do livro estende-se entre os 

capítulos 5 a 13 com diversos temas: 

(fábrica, divisão do trabalho, ética e 

mercado, mudanças e resistências, vida 

urbana, mobilidade urbana, cultura, 

classes sociais, ideologia, democracia, 

igualdade, direitos, controle social, poder, 

socialização, processo civilizador 

etc.(BRASIL, 2016) 

SOCIOLOGIA EM 

MOVIMENTO(SILVA et al. 2016) 

II Unidade: Cultura e sociedade: cultura, 

poder e diversidade nas relações 

cotidianas. Esta unidade é composta por 

três capítulos destinados aos estudos sobre 

a cultura e vida social, socialização, 

indústria cultural, preconceito, racismo e 

desigualdades sociais decorrentes das 

relações raciais. Os capítulos são: 3. 

Cultura e ideologia; 4. Socialização e 

controle social; 5. Raça, etnia e 

multiculturalismo (BRASIL, 2016) 

SOCIOLOGIA PARA JOVENS DO 

SÉCULO XXI (OLIVEIRA; COSTA, 

2016) 

I Unidade: Sociologia e Conhecimento 

Sociológico. Nesta unidade encontram-se 

três capítulos sobre cultura: 4. “Torre de 

Babel”: culturas e sociedades; 5. 

“Sejam realistas: exijam o impossível!” 

Identidades sociais e culturais; 6. “Ser 

diferente é normal”: as diferenças 

sociais e culturais (BRASIL,2016) 
Fonte: Autoria própria.  

 É possível perceber que algumas obras dão mais lugar ao tema cultura do que outras, 

enquanto no livro Sociologia(ARAUJO; BRIDI; MOTIM, 2016) encontramos apenas um 

capítulo destinado aos estudos culturais, no restante, podemos identificar unidades dedicadas 

ao presente estudo. Esse dado nos mostra não apenas o lugar dos estudos culturais no Ensino 

Médio, das possíveis mediações e traduções pedagógicas da Antropologia e da Sociologia da 

cultura no Ensino Médio, mas a possibilidade de pensar o tema transversalPluralidade 

Cultural como mais um material didático no Ensino de Sociologia possível de estranhar e 

desnaturalizar a relação entre cultura e sociedade. 

 A presença dos estudos culturais no Ensino de Sociologia e o uso do tema 

“Pluralidade Cultural” é também, uma proposta de ensino capaz, 

[...] de proporcionar espaços que favoreçam a tomada de consciência da 

construção da nossa própria identidade cultural, no plano pessoal, situando-a 
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em relação com os processos socioculturais do contexto em que vivemos e 

da história do nosso país (CANDAU, 2008, p. 25-26).  

 Essa tomada é também uma atitude de rupturas de consciências falsas (MILLS, 

1982) e construção de um contexto de compreensão (BAUMAN, 2015) da realidade por meio 

da Sociologia no Ensino Médio. Na proposta apresentada pelos PCN+: 

A temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à 

valorização decaracterísticas étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais 

que convivem no territórionacional, às desigualdades socioeconômicas e à 

crítica às relações sociais discriminatórias eexcludentes que permeiam a 

sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade deconhecer o 

Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal 

(BRASIL, 1998, p. 7). 

 Este tema tanto pode aproximar o aluno de subcampos das Ciências Sociais como a 

Antropologia e a Sociologia da Cultura, quanto, no contexto da sala de aula, compreender a 

própriaformação do Brasil e do povo brasileiro. É possível tornar próximo da prática de 

ensino de Sociologia enquanto disciplina no Ensino Médio obras primordiais no entendimento 

do Brasil como O Povo Brasileiro (RIBEIRO, 1995), Raízes do Brasil (HOLANDA, 1995) e 

Casa Grande e Senzala (FREYRE, 2004). Além da consolidação de um currículo 

multiculturalista na escola. 

Este tema propõe uma concepção que busca explicitar a diversidade étnica e 

cultural que compõe a sociedade brasileira, compreender suas relações, 

marcadas por desigualdades socioeconômicas e apontar transformações 

necessárias, oferecendo elementos para a compreensão de que valorizar as 

diferenças étnicas e culturais não significa aderir aos valores do outro, mas 

respeitá-los como expressão da diversidade, respeito que é, em si, devido a 

todo ser humano, por sua dignidade intrínseca, sem qualquer discriminação. 

A afirmação da diversidade é traço fundamental na construção de uma 

identidade nacional que se põe e repõe permanentemente, tendo a Ética 

como elemento definidor das relações sociais e interpessoais (BRASIL, 

1998, p.7) 

  Ainda nos PCN+ 

As culturas são produzidas pelos grupos sociais ao longo das suas histórias, 

na construção de suas formas de subsistência, na organização da vida social 

e política, nas suas relações com o meio e com outros grupos, na produção 

de conhecimentos etc. A diferença entre culturas é fruto da singularidade 

desses processos em cada grupo social. A desigualdade social é uma 

diferença de outra natureza: é produzida na relação de dominação e 

exploração socioeconômica e política. Quando se propõe o conhecimento e a 

valorização da pluralidade cultural brasileira, não se pretende deixar de lado 

essa questão. Ao contrário, principalmente no que se refere à discriminação, 

é impossível compreendê-la sem recorrer ao contexto socioeconômico em 

que acontece e à estrutura autoritária que marca a sociedade. As produções 

culturais não ocorrem “fora” de relações de poder: são constituídas e 

marcadas por ele, envolvendo um permanente processo de reformulação e 
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resistência. Ambas, desigualdade social e discriminação, articulam-se no que 

se convencionou denominar “exclusão social”: impossibilidade de acesso 

aos bens materiais e culturais produzidos pela sociedade e de participação na 

gestão coletiva do espaço público — pressuposto da democracia 

(BRASIL,1998,p. 7). 

 

 A percepção das aproximações do tema Pluralidade Cultural como um documento que 

pode ser apropriado e reinterpretado pelo professor de Sociologia em suas aulas para poder 

interligar as teorias e os conceitos das Ciências Sociais é que nas Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, uma das articulações dos conceitos estruturados da Sociologia no Ensino Médio 

e de organização de ensino, é trabalhar com eixos temáticos. Entre os eixos propostos no 

documento, a cultura é um dos eixos propostos como podemos ver no quadro a seguir.  

Quadro 9 – Objetivos do tema cultura e sociedade nos PNC+ 

TEMA SUBTEMAS 

CULTURA E SOCIEDADE Cultura e Ideologia 

Valores Culturais Brasileiros 

CULTURA ERUDITA E CULTURA 

POPULAR 

As relações entre cultura erudita e 

cultura popular 

A indústria cultural no Brasil 

CULTURA E CONTRACULTURA Relações entre educação e cultura 

Os movimentos de contracultura 

CONSUMO, ALIENAÇÃO E 

CIDADANIA. 

Relações entre consumo e 

alienação 

Conscientização e cidadania  
Fonte: Autoria própria. 

 A relação dos livros avaliados de Sociologia no PNLD com os temas sugeridos nos 

PCNS+ se aproximam da proposta de Pluralidade Cultural como tema transversal no ensino, 

além do caráter interdisciplinar que os estudos culturais podem proporcionar ao Ensino de 

Sociologia desenvolvendo trocas teórico-metodológicas com a Geografia e História no ensino 

como propõe o documento dos temas transversais. 

Para informar adequadamente a perspectiva de ensino e aprendizagem, é 

importante esclarecer o caráter interdisciplinar que constitui o campo de 

estudos teóricos da Pluralidade Cultural. A fundamentação ética, o 

entendimento de preceitos jurídicos, incluindo o campo internacional, 

conhecimentos acumulados no campo da História e da Geografia, noções e 

conceitos originários da Antropologia, da Linguística, da Sociologia, da 

Psicologia, aspectos referentes a Estudos Populacionais, além do saber 

produzido no âmbito de movimentos sociais e de suas organizações 

comunitárias, constituem uma base sobre a qual se opera tal reflexão que, ao 

voltar-se para a atuação na escola, deve ter cunho eminentemente 

pedagógico (BRASIL, 1998, p.10). 
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 Nesse processo, é preciso compreender a escola e o lugar desse tema no ensino de 

Sociologia como uma prática de criação de um espaço crítico e de produções culturais 

(CANDAU, 2008). Um centro cultural de diferentes linguagens.  Portanto, é um encontro 

com o outro, é a admissão de que o homem não se enxerga sozinho. E que ele precisa do outro 

como seu espelho e seu guia (DAMATTA, 1978, p.35). 

 Dois elementos são levados em consideração que contemplam e legitimam o uso do 

tema transversal pluralidade cultural no ensino de Sociologia (Ciências Sociais) no Ensino 

Médio. A primeira refere ao fato do documento considerar a relevância e contribuição do 

conhecimento sociológico em que 

Toda seleção curricular é marcada por determinantes e fatores culturais, 

sociais e políticos, que podem ser analisados de forma isolada, para efeito de 

estudo, mas que se encontram amalgamados no social. Conhecimentos 

sociológicos são indispensáveis na discussão da Pluralidade Cultural, pelas 

possibilidades que abrem de compreensão de processos complexos, onde se 

dão interações entre fenômenos de diferentes naturezas. A escola pode 

fortalecer sua atuação tanto mais quanto seja conhecedora dos problemas 

presentes na estrutura socioeconômica, de como se dão as relações de 

dominação, qual o papel desempenhado pelo universo cultural nesse 

processo. Além das diversas contribuições da Sociologia, aspectos 

particulares voltados para a discussão curricular têm sido desenvolvidos por 

autores que se ocupam da Sociologia da Educação, Sociologia do Currículo. 

Nesses estudos são analisados os vínculos entre escola e democracia, escola 

e cidadania, democracia e currículo, permitindo uma reflexão voltada 

especificamente para o interior da escola e da sala de aula. Os 

conhecimentos sociológicos permitem uma discussão acurada de como as 

diferenças étnicas, culturais e regionais não podem ser reduzidas à dimensão 

socioeconômica de classes sociais (BRASIL, 1998, p. 17). 

 

 É levada em consideração a contribuição do conhecimento sociológico na produção de 

um currículo cultural, e também os exercícios de alteridade em relação ao segundo 

conhecimento apresentado no documento, são os conhecimentos antropológicos. A 

Antropologia caracteriza-se como o estudo das alteridades, no qual se afirma o 

reconhecimento do valor inerente a cada cultura, por se tratar do que é exclusivamente 

humano, como criação, e próprio de certo grupo, em certo momento, em certo lugar. 

No sentido antropológico do termo, afirma-se que todo e qualquer indivíduo 

nasceno contexto de uma cultura e, ao longo de sua vida, ajuda a produzi-la. 

Não existe homem sem cultura, mesmo que não saiba ler, escrever e fazer 

contas. É como se fosse possível dizer que o homem é biologicamente 

incompleto: não sobreviveria sozinho sem a participação das pessoas e do 

grupo que o gerou. A cultura é o conjunto de códigos simbólicos 

reconhecíveis pelo grupo a partir dos quais se produz conhecimento: neles o 

indivíduo é formado desde o momento de sua concepção nesses mesmos 

códigos e, durante a infância, aprende os valores do grupo (BRASIL, 1998, 

p. 18). 
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 Esses conhecimentos devem orientar o ensino por meio dos seguintes objetivos. 

QUADRO 10- Objetivos do tema pluralidade cultural nos PCNS temastransversais 

OBJETIVOS DO TEMA PLURALIDADE CULTURAL 

1. Conhecer a diversidade do patrimônio etnocultural brasileiro, cultivando atitude de 

respeito para com pessoas e grupos que a compõem, reconhecendo a diversidade 

cultural como um direito dos povos e dos indivíduos e elemento de fortalecimento da 

democracia (BRASIL, 1998). 

 

2. Compreender a memória como construção conjunta, elaborada como tarefa de cada 

um e de todos, que contribui para a percepção do campo de possibilidades 

individuais, coletivas, comunitárias e nacionais (BRASIL, 1998). 

 

3. Valorizar as diversas culturas presentes na constituição do Brasil como nação, 

reconhecendo sua contribuição no processo de constituição da identidade brasileira 

(BRASIL, 1998). 

 

4. Reconhecer as qualidades da própria cultura, valorando-as criticamente, enriquecendo 

a vivência de cidadania (BRASIL, 1998). 

 

5. Desenvolver uma atitude de empatia e solidariedade para com aqueles que sofrem 

discriminação (BRASIL, 1998). 

 

6. Repudiar toda discriminação baseada em diferenças de raça/ etnia, classe social, 

crença religiosa, sexo e outras características individuais ou sociais (BRASIL, 1998). 

 

7. Exigir respeito para si e para o outro, denunciando qualquer atitude de discriminação 

que sofra, ou qualquer violação dos direitos de criança e cidadão (BRASIL, 1998). 

 

8. Valorizar o convívio pacífico e criativo dos diferentes componentes da diversidade 

cultural (BRASIL, 1998). 

 

9. Compreender a desigualdade social como um problema de todos e como uma 

realidade passível de mudanças (BRASIL, 1998). 

 

10. Analisar com discernimento as atitudes e situações fomentadoras de todo tipo de 

discriminação e injustiça social (BRASIL, 1998). 

 
Fonte: autoria própria.  

 Os objetivos do quadro anterior possibilitam, quando traduzidos e interpretados no 

Ensino de Sociologia, a concretização de entendimento de teorias e conceitos como o próprio 

conceito de cultura. É possível passar pela trajetória da construção polissêmica desse 

conceito, desde a sua primeira definição por Edward B. Tylor (1832-1917) entendo a cultura 

como “um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 
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sociedade” (LARAIA, 1986, p. 25). Por mais que essa definição aparenta ser vaga e 

universalista, é necessário e possível, quando o professor de Sociologia optar pela escolha do 

uso desse tema interligar a esses conceitos e etapas das teorias sociológicas e antropológicas 

para compreender como esse tema foi/é pensando nas Ciências Sociais.  

É possível tornar próximo no uso desse tema os debates de evolucionismo cultural e o 

particularismo histórico de Franz Boas (1858-1942). Mas também, tornar próximo dos alunos 

teorias e estudos sobre cultura como os estudos de sexo e temperamentode Margaret 

Meadpercebendo a diversidades de papeis entre homens e mulheres em comunidades 

diferentes. Padrões de culturaem Ruth Beneditch e a cultura como regra: 

Claude Lévi-Strauss, o mais destacado antropólogo francês, considera que a 

cultura surgiu no momento em que o homem convencionou a primeira regra, 

a primeira norma. Para Lévi-Strauss, esta seria a proibição do incesto, 

padrão de comportamento comum a todas as sociedades humanas. Todas 

elas proíbem a relação sexual de um homem com certas categorias de 

mulheres (entre nós, a mãe, a filha e a irmã) (LARAIA, 1986, p. 85). 

Além de pensar a cultura como teias, 

 O conceito de cultura que eu defendo, [...] é essencialmente semiótico. 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias 

de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 

teias e sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca 

de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado 

(GEERTZ, 1989, p.15) 

Levando o aluno a problematizar como essas teias são construídas em sua sociedade e 

de que maneiras eles podem ser influenciados e influenciadores dela. Outra definição de 

cultura que pode ser discutida é a definição de cultura como dinâmica (LARAIA, 1986) que 

está sempre emmudança, e que essas mudanças são fundamentais para compreender as 

diferenças entre os povos de culturas diferentes. 

 Pensar a cultura como dinâmica nas aulas de Sociologia com o tema transversal 

Pluralidade Cultural, é dar espaço ao entendimento de conceitos fundamentais como o 

conceito de alteridade e de relativismo cultural em busca de um ensino de qualidade com 

atitudes de rompimentos com perspectivas etnocêntricas, preconceituosas e racistas.  

 O ofício epistemológico de estranhar, desnaturalizar, imaginar sociologicamente seria 

com o auxílio dos temas transversais para interligar teorias conceitos e temas uma qualidade 

no/do Ensino de Sociologia? 
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4.4 IMAGINAÇÃO SOCIOLÓGICA COMO ELEMENTO DE QUALIDADE NO 

ENSINO DE SOCIOLOGIA COM O USO DOS TEMAS TRABALHO E CONSUMO E 

PLURALIDADE CULTURAL 

 

Pensar o conceito qualidade, sem necessariamente interconectá-lo a algo, além de ficar 

descontextualizado, não diz muita coisa. De acordo com o Dicionário Aurélio (1986) 

qualidade é a maneira de ser boa ou má de uma coisa, ou até mesmo algo relacionado a 

superioridade, excelência, aptidão, talento... Mesmo assim, essa definição ainda é muito geral 

e, é preciso filtrá-la para podermos compreender melhor esse conceito complexo e subjetivo. 

Portanto, quando pensamos em qualidade, precisamos pensar em qualidade de algo e nos 

perguntar: qualidade de que? Para quem? Onde? Por isso há a necessidade de ligarmos essa 

palavra a um determinado contexto e sentido, afinal de contas “O sentido do que escrevo 

neste texto depende de um contexto, de uma relação com quem o lê e dos acordos que temos, 

ou julgamos ter, em relação ao que falamos” (LOPES, 2012, p. 21).  

Nesse entendimento, o conceito qualidade está entrelaçado com a categoria ensino, e, 

da mesma forma que a palavra qualidade precisa de um complemento, o vocábulo ensino 

também necessita de algo para te dar mais sentido e significado. Nesse momento específico, a 

palavra que vai contextualizar e ajudar a preencher o significado e sentido do termo ensino 

será Sociologia. Qualidade de Ensino; Ensino de Sociologia.  Mas qual seria a qualidade do 

Ensino de Sociologia? 

 Devido à complexidade do entendimento sobre qualidade, “ressalta-se, também, a 

circulação de significados muito difusos para a expressão qualidade de ensino” (LIBÂNIEO, 

2012, p. 15). Fazendo com que, “[...] nem sempre haja coincidência a respeito do conceito de 

qualidade – conceito esse que, ademais, raramente aparece explicitado de forma rigorosa.” 

(PARO, 2007, p. 15). Por não aparecer o conceito de qualidade de forma rigorosa e como um 

conceito fixo e fechado, muitas vezes, o entendimento da qualidade de ensino vai ser 

confundido e associado ao que é entendido por quantidade: 

Na falta de um conceito mais fundamental de qualidade do ensino, o que 

acaba prevalecendo é aquele que reforça uma concepção tradicional e 

conservadora da educação, cuja qualidade é considerada passível de ser 

medida pela quantidade de informações exibida pelos sujeitos 

presumivelmente educados. (PARO, 2012, p. 20). 

 Parece-nos um equívoco realizar esse reducionismo da qualidade de ensino para uma 

questão de quantidade, sobretudo pelo fato de termos como produto, o ser humano 
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“biopsicosociocultural.5E, assim, compreendemos a qualidade de ensino como uma atitude 

que possa contribuir para a convivência em grupo, com as diferenças e com os valores 

construídos históricos e socialmente. Compreendemos qualidade, também, como algo 

subjetivo, afetivo, que pode estar em um exercício de imaginação. 

Um ensino pautado pelo relativismo cultural e a compreensão humana, além de ser de 

qualidade, ele promoverá uma educação para compreender a si e o mundo em que vive, para a 

democracia e “[...] a interação entre os sujeitos livres” (PARO, 2012, p. 24) no contexto 

escolar.  Dessa forma, a discussão sobre qualidade não está, obrigatoriamente, relacionada aos 

índices e testes de eficiência, está muito mais ligada às questões subjetivas, compreensivas, 

interpretativas, reflexivas e, também, pode ser uma questão de currículo.  

Um currículo de qualidade em uma perspectiva crítica pressupõe a 

possibilidade de ampliar a capacidade de pensamento crítico, de 

entendimento das relações sociais conflituosas, da conscientização de como 

a estrutura de classes sociais condiciona nossas formas de pensar e, 

sobretudo, de ação contra-hegemônica. (LOPES, 2012, p.19) 

 Como podemos observar o currículo de qualidade deve ampliar o pensamento crítico e 

entendimento sobre as relações sociais: 

Ou seja: não se trata apenas de interpretar a sociedade como um todo 

estruturado em classes e entender os processos ideológicos que a sustentam, 

mas em formar consciência e capacidades de ação dos sujeitos para que essa 

sociedade se transforme, pela desestruturação e posterior estruturação de 

novo modo de produção. (LOPES, 2012, p.19). 

 Significa, “[...] olhar, em outras palavras, o quadro mais amplo – significa cultivar a 

nossa imaginação” (GIDDENS, 2012, p. 19). Quando pensamos em qualidade no Ensino de 

Sociologia, estamos pensando a partir das aproximações que os documentos curriculares 

analisados permitem ao aluno “a possibilidade de ampliar a capacidade de pensamento 

crítico” (LOPES, 2012, p. 19).  

No contexto do Ensino de Sociologia a qualidade está relacionado à capacidade de 

quando procurar “compreender as modificações de muitos ambientes pessoais, temos a 

necessidade de olharmos além deles.” (MILLS, 1982, p.17).O olhar além do construído é 

elemento de qualidade. 

São as construções dos modos desnaturalizados de pensar e reorganizados que vão dar 

além do lugar da Sociologia na escola, pode perceber a realidade por meio de suas teorias. 

A reflexão sociológica ocupa um papel central para a compreensão das 

forças sociais que vem transformando nossa vida nos dias de hoje. A vida 

                                                           
5In: MORIN, E.  Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 

2000. 
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social tornou-se episódica, fragmentária e marcada por novas incertezas, 

para cujo entendimento deve contribuir o pensamento sociológico criativo 

(GIDDENS, 2001, p.19). 

 A imaginação sociológica contribui ao aluno para aprimorar o seu processo de 

construção e desconstrução de argumentos sobre a realidade - por meio de um método 

sociológicos - as relações e as questões sociais. Nesse sentido, essa reflexão, diferencia do 

senso comum e de um entendimento, não tão sistematizado, sobre a sociedade. Se 

entendermos que, a qualidade do ensino “[...] oferecida deve referir-se, portanto, à formação 

da personalidade do educando em sua integridade, não apenas à aquisição de conhecimento 

em seu sentido tradicional” (PARO, 2012, p. 34). 

Quando compreendemos “se educação é atualização histórico-cultural, supõe-se que 

os componentes de formação que ela propicia ao ser humano são algo muito mais rico e mais 

complexo do que simples transmissão de informações” (PARO, 2007, p. 21). Não seria um 

projeto de ensino de qualidade planejar para as aulas de Sociologia uma aula sobre conceitos 

desconectados da realidade atual das pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem.  

Por mais que Paro (2012) esteja referenciando a escola fundamental e, neste texto, 

estamos falando de Ensino Médio, quando ele diz que “A escola básica, especialmente a de 

ensino fundamental, deixa de ser mera “transmissão” de conhecimentos, para assumir sua real 

função educadora. Educação é formação do homem histórico.” (PARO, 2012, p. 64). 

Podemos perceber, a imaginação sociológica como elemento da construção do homem 

histórico e consciente da sua história no mundo.  A “imaginação sociológica nos permite ver 

que muitos fatos que parecem dizer respeito apenas ao indivíduo na verdade refletem questões 

mais amplas” (GIDDENS, 2012, p. 21). 

 Pode até nos parecer distantedesenvolver estas rupturas epistemológicas no modo de 

pensar e ser no/do mundo em uma disciplina tão jovem na escola, com uma carga horária 

reduzida. Porém, a carga horária reduzida não pode apresentar para professores de Sociologia 

um empecilho para a realização desses princípios. Evidentemente que a luta para o aumento 

da carga horária, como a permanência da sua obrigatoriedade sempre estará na ordem do dia, 

mas a questão do ofício e tempo, por enquanto, é uma questão de gestão. 

A esse respeito, embora não seja incomum considerar a administração uma 

disciplina essencialmente formal, ocupada apenas com métodos e técnicas e 

preocupada com o controle do trabalho alheio, é preciso dar ênfase a sua 

intrínseca dimensão mediadora, para não perder de vista a necessária 

adequação das ações, recursos e processos aos fins perseguidos (PARO, 

2012, p. 27). 
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Outro elemento presente na qualidade do Ensino de Sociologia sob o prisma da 

imaginação sociológica é um entendimento de que essa imaginação pode proporcionar aos 

alunos uma formação mais humanística. Pensar em uma formação humanística e, podemos 

acrescentar compreensiva, em uma escola que tenha um pensamento democrático e inclusivo 

é um dos indicadores fundamentais para chegarmos ao ensino de qualidade na escola pública.  

Um ensino humanístico que, ao discutir cultura, compreenda que não existe uma 

cultura única, absoluta e dominante. Mas que compreenda que vivemos em um mundo que a 

pluralidade cultural, o multiculturalismo e as diversidades étnicas compõem o todo em que 

fazemos parte. Essas reflexões devem ser estingadas pelos professores para chegarmos ao 

ensino de qualidade.  

Vale salientar que, “[...] discutir sobre qualidade implica na análise da elaboração 

sócio-histórica dos parâmetros de comparação de coisas e de pessoas no âmbito da história 

cotidiana” (VEIGA, 2012, p.99), essa comparação nos faz “[...] tentar identificá-la como um 

projeto distinto do projeto do outro.” (LOPES, 2012, p. 15). A qualidade do Ensino de 

Sociologia no Ensino Médio está muito mais no campo do pensamento, da imaginação e no 

modo de ver a si e o mundo, do que no seu rigor metodológico.  
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5. CONSIDERAÇÕES 
“De Volta ao Começo” (Gonzaguinha) 

 

 Neste texto, investigamos sobre o lugar da Sociologia nos documentos curriculares e 

buscamos entender como os temas transversais podem contribuir no desenvolvimento do 

conhecimento e na imaginação sociológica no Ensino de Sociologia na escola. Nessa 

caminhada, precisamos assumir a pesquisa documental para perceber o lugar da Sociologia no 

Ensino Médio e o uso de temas no respectivo ensino. 

 Em toda a dissertação, procuramos interligar os objetivos da pesquisa com as partes do 

texto que compõem um todo. Um todo preocupado em pensar a função da Sociologia na 

escola brasileira. Tal preocupação fomentou três partes de entendimento sobre esse ensino na 

escola em que precisamos tecer alguns desenlaces.  

 Primeiro, ao contextualizar o surgimento da Sociologia enquanto ciência e enquanto 

disciplina na escola brasileira, nos permitiu compreender as particularidades desse ensino. 

Estamos falando de um campo de ensino híbrido. Ao falar nele/dele, faz-se necessário 

perceber a presença e a transposição de áreas das Ciências Sociais. É preciso compreender 

que a Antropologia e a Ciência Política também estão no Ensino Médio. Identificamos 

também, que a história desta disciplina no Ensino Médio passou por um processo de 

intermitência e exclusão que provocou não apenas a ausência da produção de materiais 

didáticos e a formação de professores, bem como a percepção desse ensino como objeto de 

estudo. É com a obrigatoriedade deste ensino, no ano de 2008, que podemos perceber, por 

meio do estado do conhecimento no Congresso Brasileiro de Sociologia o seu avanço na 

busca de constituir-se um campo de estudo dentro das Ciências Sociais.  

 Segundo, após analisar as DCNEM e as OCEM, podemos perceber o lugar desse 

ensino nos documentos curriculares e a sua busca de uma identidade na escola brasileira. 

Investigando sobre o lugar da Sociologia nos documentos curriculares nos levou à percepção 

das DCNEM como uma política de currículo dual e as OCEM como uma política curricular 

de orientações em que o lugar dado a Sociologia é mais consolidado, quando comparado com 

as DCNEM.  

Terceiro, após perceber os princípios da Sociologia e o sentido deste ensino atribuído 

nas OCEM, descobrimos que estranhar e desnaturalizar por meio de teorias, conceitos e temas 

são orientações fundamentais. Porém, durante a investigação, percebemos que o uso de temas 

no Ensino de Sociologia, por fazer parte da realidade concreto do aluno, se apresenta como 

um elemento central no processo de interligar conceitos e teorias. Para isso, levando em 
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consideração a presença de temas como (PLURALIDADE CULTURAL) e (TRABALHO E 

CONSUMO) no PNLD 18 e nos eixos dos PCN+, a utilização destes temas transversais 

devido às suas aproximações com a Sociologia é um elemento de qualidade do Ensino de 

Sociologia como tema transversal e gerador em busca de desenvolver a imaginação 

sociológica. 

Desejamos que este texto possa despertar o interesse e a contribuição de pensar uma 

Sociologia sobre o Ensino de Sociologia e alertar para algumas questões atuais no Ensino 

Médio.  

 O processo de intermitência da Sociologia e sua relação conflituosa com o currículo 

investigado na primeira parte do texto não acabou. A atual reforma do Ensino Médio é um 

retorno à concepção do lugar mal sucedido da Sociologia dado nas DCNEM investigado na 

segunda parte desta dissertação – sobretudo com a sua alteração na LDB propondo a 

obrigatoriedade de conhecimentos e práticas da Sociologia, revogando a sua obrigatoriedade 

enquanto disciplina. Pensar a Sociologia como conteúdos e conhecimentos obrigatórios e não 

como disciplina obrigatória é preocupante e pode levar às futuras exclusões e substituições. O 

exemplo disso, podemos relembrar da Reforma Capanema e mais adiante, a sua substituição 

pela disciplina Educação Moral e Cívica, hoje conteúdo obrigatório nas escolas do Distrito 

Federal – DF.  

Finalmente, esperamos provocar o alerta para a necessidade do Ensino de Sociologia 

como disciplina obrigatória em busca de provocar princípios de estranhamento e 

desnaturalização para desenvolver a imaginação sociológica na escola e não como um campo 

de conhecimento a ser transversalizado. Queremos alertar a capacidade da Sociologia 

Transversalizar temas, como foi o caso das propostas do uso do tema “Pluralidade Cultural” e 

“Trabalho e Consumo” estabelecendo fronteiras com outras áreas do conhecimento escolar e 

conhecimentos da Antropologia e Ciência Política. Cabe à Sociologia no currículo da escola 

brasileira um lugar para proporcionar aos alunos lentes para ver a si e o mundo em mudança. 
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APÊNDICES 

 

PROPOSTAS DIDÁTICAS COM O USO DO TEMA TRASNVERSAL 

PLURALIDADE CULTURAL NO ENSINO DE SOCIOLOGIA 

Temática: Cultura, Diversidade e Identidade Indígena. 

1. Prática Social Inicial  

1.1 Objetivos: Esta proposta traz como objetivo ampliar a visão das/os alunas/os acerca da 

cultura indígena brasileira, rompendo com a acepção cristalizada e estereotipada do “índio 

quinhentista” compreendida como única forma de ser índio e apresentando o leque da 

pluralidade cultural e as várias identidades indígenas do Brasil. Busca-se, de igual forma, 

explanar sobre a vivência identitária e cultural dos índios norte-rio-grandenses. 

1.2 Listagens de Conteúdos 

• Colonização do Brasil e encontro de culturas; 

• Mito das três raças e miscigenação; 

• Catequização e historiografia; 

• Pluralidade de identidades e culturas indígenas e dinamicidade sociocultural; 

• Índios norte-rio-grandenses e visibilidade sociocultural; 

1.3 Vivência cotidiana dos conteúdos 

a).  O Que já Sabem? - Contato inter-étnico, “índios pelados”, selvagem, Amazonas, guerras 

por terra, a ausência de índios no Rio Grande do Norte. 

b). O Que Gostariam de Saber? - O que é ser índio hoje? Há uma única cultura indígena? 

Como resistiram ao contato com o povo branco e consequentemente à catequização? 

2. Problematização 

2.1.  Discussão Sobre o Conteúdo 



80 
 

  

O que caracteriza um índio na atualidade? Como a historiografia projeta a imagem do índio? 

A cultura é una ou múltipla? Como se deu a (re) significação sociocultural indígena brasileira 

e norte-rio-grandense?  

2.2 Dimensões 

• Conceitual/Científica: O que é cultura e identidade indígena? O que caracteriza um índio 

hoje? 

• Social: Como se dá a integração do índio na sociedade? A cultura indígena é fortalecida? 

• Histórica: Qual a imagem do índio é perpassada pela historiografia? Como os índios 

resistiram à colonização e à catequização? 

3. Instrumentalização 

3.1 Ações Didático-Pedagógicas 

• Em grupo, solicitar que desenhe um índio na cartolina; Exposição dos trabalhos coletivos e 

debate sobre a imagem cristalizada do “índio quinhentista” e as características a este 

atribuídas, em paralelo com a discussão de diversidade da cultura indígena.  

• Entregar uma folha de ofício e pedir que escrevam ou desenhem duas características da 

cultura indígena; Promover um debate sobre os variados costumes e valores das múltiplas 

etnias indígenas do território brasileiro; 

3.2 Recursos Humanos e Materiais 

• Cartolinas; lápis; coleções de cor; folhas sem pauta. 

4. Catarse 

4.1. Síntese mental do aluno 

A pretensão é problematizar a imagem do índio que lhes foi perpassada e interiorizada, ou 

seja, aquela imagem de índio que vive pelado reside em oca, usa cocar, são agressivos, etc. 

Toda esta apreensão estereotipada deve ser superada, tendo em vista que a vivência histórica e 
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cultural dos povos indígenas fez com que (re) significassem valores, costumes e crenças, e 

consequentemente construíssem identidades múltiplas.  

4.2 Expressão da Síntese 

Exposição de fotos de índios do Brasil e do Rio Grande do Norte, apresentado a pluralidade 

de identidades e culturas indígenas, desde os que moram em ocas até os que são universitários 

e têm acesso a computadores. 

5. Prática Social Final 

5.1 Nova postura prática 

• Valorizar a cultura indígena em sua múltipla diversidade; 

• Observar como as políticas públicas de integração social são efetivadas para os povos 

indígenas; 

 • Respeitar todos os valores, crenças e costumes de todos os povos; 

• Apoiar a luta das comunidades indígenas por reconhecimento e acesso à terra. 

6. Análise dos Resultados 

Inicialmente apresenta de forma sucinta o que será debatido em sala, que por fundo tem o 

objetivo de ampliar a visão dos/as alunos/as sobre a cultura indígena brasileira. Na prática 

social inicial dividida a sala em grupos e solicite que desenhem um índio na cartolina, após 

um tempo eles devem fazer a exposição dos trabalhos coletivos, e logo em seguida realizar 

um debate sobre a imagem cristalizada do “índio quinhentista” e as características a este 

atribuídas, em paralelo com a discussão de diversidade da cultura indígena. A partir daí 

problematize junto com eles aquelas imagens, falando do processo histórico vivenciado pelos 

povos indígenas e as mudanças socioculturais sofridas por estes.  

Em um segundo momento, entregue uma folha de oficio a cada aluno/a e peça que escrevam 

ou desenhem duas características da cultura indígena. Em seguida solicite que façam a leitura 

das características listadas, e simultaneamente promova um debate sobre os variados 

costumes e valores das múltiplas etnias indígenas do território brasileiro, o que pode 
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contribuir também no rompimento da imagem estereotipada de índio. Na catarse, realize uma 

exposição de fotos de índios do Brasil e do Rio Grande do Norte, apresentado a pluralidade de 

identidades e culturas indígenas, desde os que moram em ocas até os que são universitários e 

têm acesso a computadores. A pretensão é de  problematizar a imagem do índio que lhes foi 

perpassada e interiorizada, ou seja, aquela imagem de índio que vive pelado, reside em oca, 

usa cocar, são agressivos, etc. Toda esta apreensão estereotipada deve ser superada, tendo em 

vista que a vivência histórica e cultural dos povos indígenas fizeram com que (re) 

significassem valores, costumes e crenças, e consequentemente construíssem identidades 

múltiplas. Finalize a aula falando de respeito e valorização das culturas.  

7. Formas de Avaliação 

A participação e aprendizagem dos/as alunos/as serão avaliadas durante o desenrolar das 

atividades propostas. As ideias desenvolvidas durante as aulas serão avaliadas nas atitudes 

dos/as alunos/as nos trabalhos de grupos, nas discussões e na participação das interações em 

sala de aula. 

8. Referências 

ARRUDA, Rinaldo S. V. Imagens do Índio: Signos da Intolerância. In Povos Indígenas e 

Tolerância: Construindo Práticas de Respeito e Solidariedade. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2001. 

DURHAM, Eunice Ribeiro. O lugar do índio. In Revista do PMDB, n° 11, doc 31. Brasília-

DF, 1988. 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

 

Temática: Cultura e Religião afro-brasileira 

1. Prática Social Inicial 

1.1 Objetivos: A proposta objetiva contribuir para o resgate da cultura e religião afro-

brasileira e consequentemente fortalecer a identidade dos/as alunos/as negros/as. Neste 

sentido, busca-se problematizar questões como intolerância religiosa e preconceito racial 

advindos do pouco conhecimento sobre a cultura e religião afro-brasileira. Combater estas em 

questões em sala de aula, contribuindo para que não haja evasão, ou melhor, exclusão escolar 

dos/as alunos/as pretos/as. 
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1.2 Listagem de Conteúdos 

• Período colonial e escravidão no Brasil; 

• Invisibilidade dos cultos religiosos dos/as negros/as; 

• Cristianismo e religiões de matriz africana; 

• Racismo e Desigualdades Sociais através dos tempos; 

 

1.3 Vivência cotidiana dos Conteúdos 

a). O Que já Sabem? - Escravidão, racismo, desigualdade social, macumba, terreiro, preto 

favelado. 

b). O Que Gostariam de Saber? - O que é racismo e qual sua causa? O que é desigualdade 

racial? O que é intolerância religiosa? Como se deu o processo de instauração do preconceito 

racial na sociedade brasileira? 

2. Problematização 

2.1 Discussões sobre o conteúdo 

Como que os/as negros/as e sua cultura e religião chegaram ao Brasil? Quais as implicações 

da escravidão brasileira? O que é racismo? Como o racismo resulta na desigualdade social? 

Como praticamos o racismo? Quais as consequências da intolerância religiosa sofrida pelos/as 

negros/as? 

2.2 Dimensões 

• Conceitual/Científica: O que é racismo? O que é intolerância religiosa? 

• Social: Temos direito de termos nossas crenças religiosas? Existe desigualdade social fruto 

do preconceito racial? 

• Histórica: Como a escravidão, enquanto marco histórico, contribuiu para a desigualdade 
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racial da atualidade? Como negros/as mantiveram suas crenças e cultura viva durante a 

história brasileira? 

3. Instrumentalização 

3.1 Ações Didático-Pedagógicas 

• Trazer guias, tambores, turbantes e outros símbolos da cultura e religião afro-brasileira para 

a sala de aula; Dividir a sala em grupos e solicitar que em grupo escolham um dos objetos; 

Solicitar que expliquem qual a relação do objeto com a cultura e religião afro-brasileira; 

Promover um debate sobre cultura e religião afro-brasileira a partir dos símbolos de 

resistência. 

3.2 Recursos Humanos e Materiais 

• Objetos e símbolos da cultura e religião afro-brasileira. 

4. Catarse 

4.1 Síntese mental do aluno 

O foco é proporcionar uma reflexão sobre o preconceito racial e a intolerância religiosa 

instituídos na sociedade brasileira, fazendo com que questionem as causas da existência do 

racismo e reflitam sobre as desigualdades sociais que atingem a população negra brasileira. 

Busca-se também fazer com que analisem a exclusão das pessoas negras e o preconceito 

sofrido pelas pessoas adeptas das religiões de matriz africana, presentes no cotidiano. 

4.2 Expressão da Síntese 

Tocar uma música que é cantada num culto religioso de matriz africana e pedir para que falem 

as impressões sobre a canção. A partir dos comentários, desenvolver uma discussão sobre a 

intolerância religiosa e sobre a diversidade de cultura e crenças da sociedade. 

Em outro momento apresentar fotos de pessoas brancas e pretas usando as mesmas 

vestimentas, pedir para que comentem e em seguida estabelecer uma roda de conversa sobre 

marginalização dos corpos e apropriação cultural. 
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5. Prática Social Final 

5.1 Nova Postura Prática 

• Respeitar a diversidade de crenças e sobretudo as religiões de matriz africana; 

• Valorizar a cultura e religião afro-brasileira; 

• Refletir sobre o preconceito racial como fator determinante na construção da desigualdade 

social. 

6. Análise dos Resultados 

Com a sala toda ornamentada com objetos que simbolizam a resistência cultural e religiosa do 

negro/a na sociedade brasileira, dividir os alunos em grupos e solicitando que coletivamente 

escolhessem um dos objetos e explicassem qual a relação do objeto com a cultura e religião 

afro-brasileira, em seguida busca propor um debate sobre cultura e religião afro-brasileira a 

partir dos símbolos de resistência, adentrando na explanação do contexto histórico da 

escravidão no Brasil, passando pela discussão religiosa do papel do cristianismo na 

invisibilidade das religiões de matriz africana.  

A partir daí é possível começar um diálogo sobre o candomblé e a umbanda, falando dos 

aspectos culturais e religiosos dessas religiões, sobre a intolerância religiosa e sobre a 

diversidade de cultura e crenças da sociedade.  

7. Formas de Avaliação 

A participação e aprendizagem dos/as alunos/as serão avaliadas durante o desenrolar das 

atividades propostas. As ideias desenvolvidas durante as aulas serão avaliadas nas atitudes 

dos/as alunos/as nos trabalhos de grupos, nas discussões e na participação das interações em 

sala de aula. 

8. Referências 

AMARAL, Rita de Cássia. SILVA, Vagner Gonçalves da. Foi conta pra todo canto. Música 

popular e cultura religiosa afro-brasileira. In: Afro-Ásia, Salvador, UFBA, n. 34, p.189-

235, 2006. 
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BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil. Pioneira: São Paulo, 1985. 

NEGRÃO, Lísias Nogueira. Entre a cruz e a encruzilhada. São Paulo: EDUSP, 1996. 

ORTIZ, Renato. A morte branca do feiticeiro negro. Rio de Janeiro: Vozes, 1978. 

 

Temática: Cultura, Gênero e Sexualidade 

1. Prática Social Inicial 

1.1 Objetivos: A aula tem como objetivo promover discussões sobre relações de gênero, 

identidade de gênero e expressões da sexualidade com enfoque nas questões culturais. Pensar 

o gênero e a sexualidade como construções socioculturais faz-nos desconstruir princípios do 

patriarcado, do machismo, da heteronormatividade e da cisnormatividade.  

Neste sentido a aula mostra-se propositiva em debater e combater casos de violência contra a 

mulher e casos de LGBTfobia (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) no 

ambiente escolar, diminuindo a exclusão educacional dessas pessoas. Cujo intuito principal é 

que este conhecimento perpasse as barreiras escolares, para que tenhamos uma sociedade sem 

preconceito e discriminação sexual e de gênero. 

1.2 Listagem de Conteúdos 

• Gênero e sexualidade nas sociedades “primitivas”; 

• Relações de gênero, machismo e patriarcado; 

• Feminismo e masculinidades; 

• Cultura LGBT; 

• Travestilidade e transexualidade. 

 

1.3 Vivência Cotidiana dos Conteúdos 
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a. O Que já Sabem? – submissão feminina; liberdade masculina; relações homoafetivas, 

travesti e prostituição, preconceito e discriminação. 

b. O Que Gostariam de Saber? – O que é gênero? O que é sexualidade? Qual a relação do 

gênero e da sexualidade com a cultura? O que é homossexualidade? O que são as pessoas 

LGBT?  

2. Problematização 

2.1 Discussão Sobre o Conteúdo 

Como se configuram as relações de gênero na nossa sociedade? O que a discriminação sexual 

e de gênero ocasionam na vida das mulheres e das pessoas LGBTs? Existe violência contra 

mulher no Brasil? O que ocasiona essa violência? Há casos de LGBTfobia no nosso país? O 

que motiva essa aversão? Cometemos casos de violência (simbólica e física) contra mulheres 

e LGBTs no nosso cotidiano? Estas pessoas sofrem exclusão social? Como a cultura é 

determinante no fortalecimento e no combate a estas opressões? 

2.2 Dimensões 

• Conceitual/Científica: O que é gênero e sexualidade? O que é cisheteronormatividade? 

Como se estrutura o machismo e o patriarcado? 

• Social: Como a violência física e simbólica sofrida pelas mulheres e pessoas LGBTs 

influenciam a vida desses sujeitos? Há exclusão e opressão social contras estas pessoas? 

• Histórica: Quais fatores históricos influenciaram para a instauração do machismo, do 

patriarcado e da cisheteronormatividade? 

3. Instrumentalização 

3.1 Ações Didático-Pedagógicas 

• Utilizar uma cartolina dividida com um traço ao meio e colocar o nome Mulher e Homem 

nas duas extremidades. Perguntar e listar “coisas” ditas de homem e de mulher. Promover um 

debate sobre como os papeis de gênero foram construídos social e culturalmente.  
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• Fazer um círculo com todas/os de pé. Imaginar que tem uma formiga na mão e colocar essa 

formiga no lugar que quiser no amigo ou amiga que está do lado e assim sucessivamente até 

que chegue ao que começou. Pedir para que beijem o lugar que anteriormente colocaram a 

formiga. Promover um debate sobre afetividades e homossexualidade. 

3.2 Recursos Humanos e Materiais: Cartolina e pincel. 

4. Catarse 

4.1 Síntese Mental do Aluno 

O foco é propiciar uma desconstrução de normas e princípios interiorizados subjetivamente 

acerca dos papéis e performances de gênero e das expressões das sexualidades não 

heterossexuais. Pegar situações do cotidiano que retratem a violência (física e simbólica), a 

exclusão e a opressão social e problematizar, almejando criar uma consciência crítica nos/as 

alunos/as para que respeitem as diferenças e combatam a todas as formas de discriminação. 

4.2 Expressão da Síntese 

Colocar em pequenos pedaços de papéis várias ações (Me abrace! Me beije! Fique distante! 

Pegue na minha mão! Não me olhe! Me ignore! Etc.), depois pedir para que cada aluna/o 

pegue um papel sem olhar e pregue na testa (ninguém pode olhar a própria placa). Em seguida 

solicitar que caminhem sobre a sala em silêncio e ao se encontrar com os demais colegas fazer 

as ações que cada placa pede. Após cinco minutos, pedir que parem. Promover uma discussão 

sobre exclusão social e expressões de afetividades, relacionando às questões homoafetivas. 

5. Prática Social Final 

5.1 Nova Postura Prática 

• Compreender que a sexualidade, bem como a cultura são construções socioculturais, logo 

são passíveis de mudança; 

• Questionar nossas atitudes e comportamentos machistas cometidas no cotidiano; 

• Respeitar todas as orientações sexuais e performances de gênero; 
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• Refletir sobre a exclusão e opressão social sofrida pelas mulheres e pessoas LGBT, como 

problemas da sociedade que precisam ser exterminados. 

6. Análise dos Resultados 

Em círculo, a aula inicia-se com uma breve explanação dos conteúdos que serão trabalhados 

do dia em questão. Comece questionando a divisão da sala, em que de um lado tem mais 

meninas e do outro mais meninos. A partir daí use uma cartolina dividida com um traço ao 

meio com o nome Mulher e Homem nas duas extremidades. Pergunte e procure ir listando 

“coisas” ditas de homem e de mulher. Em seguida busque um debate sobre como os papéis de 

gênero foram construídos social e culturalmente.  

Em seguida, ainda na prática inicial, realize outra brincadeira: Solicite que façam um círculo 

com todas/os de pé e que imaginem que tem uma formiga na mão e peço que coloquem essa 

formiga no lugar que quiser no amigo ou amiga que está ao lado e assim sucessivamente até 

que chegue ao que começou. Alguns podem ficar receosos e colocam na mão, os outros  

podem colocar na bochecha, na coxa, no peito, etc. Em um outro momento informe que terão 

que beijar o lugar que anteriormente colocaram a formiga. Muita euforia nesse momento pode 

surgir, muitas vezes por conta de serem dois rapazes ou duas moças um do lado do outro. A 

partir das reações busque um debate sobre afetividades e homossexualidade, reforçando que 

demonstrar afeto por uma pessoa do mesmo sexo não significa ser homossexual. Em seguida 

é possível desenvolver a problematização do tema proposto. Depois problematize questões 

referentes ao machismo e LGBTfobia, buscando desenvolver a capacidade crítica dos/as 

alunos/as para que possam refletir sobre suas atitudes preconceituosas. 

Na catarse desenvolva outra brincadeira. Coloque em pequenos pedaços de papéis várias 

ações (Me abrace! Me beije! Fique distante! Pegue na minha mão! Não me olhe! Me ignore! 

Etc.), depois solicite para que cada aluna/o pegue um papel sem olhar e pregue na testa 

(ninguém pode olhar a própria placa). Em seguida solicite que caminhem sobre a sala em 

silêncio e ao se encontrar com os demais colegas façam as ações que cada placa pede. Após 

cinco minutos, interrompa.Finalize perguntado como se sentiram com cada placa e ação 

recebida referida a esta. Nesta lógica, lance um paralelo falando do quão ruim é a rejeição, e 

quando esta torna-se sistemática pode trazer muitas consequências ruins para quem sofre. No 

final fale da importância do respeito e tolerância às diferenças. 
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7. Formas de Avaliação 

A participação e aprendizagem dos/as alunos/as serão avaliadas durante o desenrolar das 

atividades propostas. As ideias desenvolvidas durante as aulas serão avaliadas nas atitudes 

dos/as alunos/as nos trabalhos de grupos, nas discussões e na participação das interações em 

sala de aula. 

8. Referências 

BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de 

Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2010. 

FRY, Peter. MACRAE, E. O que é homossexualidade. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

GROSSI, Miriam Pillar. Identidade de Gênero e Sexualidade. Disponível em: 

http://miriamgrossi.paginas.ufsc.br/files/2012/03/grossi_miriam_identidade_de_genero_e_sex

ualidade.pdf. 

MEAD, Margaret. Sexo e Temperamento. 4. Ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000. 

  

Temática: Diversidade Cultural da Sociedade Brasileira 

1. Prática Social Inicial 

1.1 Objetivos: O presente plano está estruturado em eixos temáticos e tem como objetivo a 

compreensão da diversidade cultural que forma a sociedade brasileira e sua identidade 

expressa nos diferentes modos de vida da população. Pretende-se também despertar no aluno 

o respeito e a valorização dos particularismos das diferentes culturas através da análise da 

história do Brasil, percebendo a cultura como universo da criação, transmissão, apropriação e 

interpretação de bens simbólicos e suas relações e o desafio a preconceitos e estereótipos. 

1.2 Listagem de Conteúdos 

• Conceito de cultura; 

• Diversidade cultural da sociedade brasileira; 

• Etnocentrismo e relativismo cultural; 

• Cultura e história do Brasil. 

http://miriamgrossi.paginas.ufsc.br/files/2012/03/grossi_miriam_identidade_de_genero_e_sexualidade.pdf
http://miriamgrossi.paginas.ufsc.br/files/2012/03/grossi_miriam_identidade_de_genero_e_sexualidade.pdf
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1.3 Vivência Cotidiana dos Conteúdos 

a). O Que já Sabem? – valores, crenças, costumes, práticas culturais, povo brasileiro, 

diferenças regionais. 

b). O Que Gostariam de Saber? – O que é cultura? Como se configura a diversidade cultural 

no Brasil? Qual a interferência da história brasileira sobre as particularidades culturais da 

atualidade? O que é relativismo e etnocentrismo? E qual a importância destes conceitos para a 

ideia de diversidade cultural? 

2. Problematização 

2.1 Discussão Sobre o Conteúdo 

Como se deu o processo de construção das múltiplas culturas no Brasil? O que caracteriza 

cada cultura? O que compreendemos por diversidade cultural? Como a ideia de diversidade 

contribuiu na valorização de nossas culturas? Qual a importância da compreensão de 

diversidade cultural para a identidade brasileira? 

2.2 Dimensões 

• Conceitual/Científica: O que é cultura? O que é etnocentrismo? O que é relativismo? 

• Social: Como a ideia de diversidade cultural interfere na identidade brasileira?  

• Histórica: De que forma a história do Brasil contribuiu para a compreensão de diversidade 

cultural? 

3. Instrumentalização 

3.1 Ações Didático-Pedagógicas 

• Colocar no quadro a frase: “O Brasil é conhecido por...”, em seguida questionar como os 

alunos completariam essa frase. Ouvir as ideias dos alunos e ir fazendo os comentários 

necessários que enriquecerão os conhecimentos da turma sobre diversidade cultural do país; 

• Exposições de imagens pesquisadas pelos alunos, seguidas de debates, de vários grupos 
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étnico-culturais (ciganos, comunidades de origem quilombola, indígenas etc.), flagrantes do 

cotidiano; 

• Dividir os/as alunos/as em grupos e pedir para que montem apresentações simples de dança 

contemporânea, étnica ou urbana. 

3.2 Recursos Humanos e Materiais: pincel de quadro, aparelho de som, CDs de músicas 

populares. 

4. Catarse 

4.1 Síntese Mental do Aluno 

O intuito é proporcionar uma reflexão sobre a diversidade cultural brasileira, onde se almeja 

resgatar as origens das diversas influências culturais e perceber sua dinâmica dentro da nossa 

sociedade, afim de que o/a aluno/a se oponha a todo tipo de discriminação, buscando valorizar 

os povos que as trouxeram e seus descendentes, reconhecendo suas lutas pela defesa da 

dignidade e da liberdade, atuando na construção cotidiana da democracia no Brasil, dando voz 

a um passado que se faz presente em seres humanos que afirmam e reafirmam sua dignidade 

na herança cultural que carregam. 

4.2 Expressão da Síntese 

Em um tecido branco cada aluna/o vai desenhar com tinta e pincel algo do cotidiano que seja 

uma expressão cultural de sua vida. Em seguida, quando todas/os tiverem terminado, vamos 

dialogar sobre a diversidade de expressões e práticas culturais de nossas vidas. 

5. Prática Social Final 

5.1 Nova Postura Prática 

• Exprimir, por meio de exemplo, o conceito de cultura como algo dinâmico e plural; 

• Reconhecer o caráter multiétnico e a diversidade cultural da sociedade brasileira, adotando 

perante tal pluralidade atitudes isentas de preconceitos; 

• Observar mudanças ocorridas em aspectos da cultura no passado e no presente; 
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• Identificar traços culturais característicos de diferentes regiões do Brasil; 

• Valorizar a riqueza histórica e social da diversidade cultural de nosso país. 

6. Análise dos Resultados 

Inicie a aula explicando brevemente qual o conteúdo que será trabalhado. Na prática social 

inicial coloque no quadro a frase: “O Brasil é conhecido por...”, em seguida questione como 

os/as alunos/as completariam essa frase. Busque tratar de questões desde o carnaval, futebol, 

culturas diversas regionais, “uma raça misturada”, entre outras coisas.  

Em um segundo momento, fazer uma breve explanação histórica sobre como se deu o 

processo de construção das múltiplas culturas no Brasil; O que caracteriza cada cultura; O que 

compreendemos por diversidade cultural; Como a ideia de diversidade contribuiu na 

valorização de nossas culturas; Qual a importância da compreensão de diversidade cultural 

para a identidade brasileira; a cada apresentação eu questionava os/as alunos/as relacionando 

as temáticas às questões cotidianas.  

Na catarse seria interessante que o/a aluno/a desenhe com tinta e pincel em um tecido branco 

algo do cotidiano que seja uma expressão cultural de sua vida. Em seguida, quando todas/os 

tinham terminado, é necessário construir um diálogo sobre a diversidade de expressões e 

práticas culturais de nossas vidas. O intuito é proporcionar uma reflexão sobre a diversidade 

cultural brasileira, onde almeja-se resgatar as origens das diversas influências culturais e 

perceber sua dinâmica dentro da nossa sociedade, afim de que o/a aluno/a se oponha a todo 

tipo de discriminação, buscando valorizar os povos que as trouxeram e seus descendentes, 

reconhecendo suas lutas pela defesa da dignidade e da liberdade, atuando na construção 

cotidiana da democracia no Brasil, dando voz a um passado que se faz presente em seres 

humanos que afirmam e reafirmam sua dignidade na herança cultural que carregam. 

Finalizando a aula com a exposição do tecido pintado com várias expressões culturais, que 

representavam a diversidade cultural de nosso país. 

 

7. Formas de Avaliação 
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A participação e aprendizagem dos/as alunos/as serão avaliadas durante o desenrolar das 

atividades propostas. As ideias desenvolvidas durante as aulas serão avaliadas nas atitudes 

dos/as alunos/as nos trabalhos de grupos, nas discussões e na participação das interações em 

sala de aula. 

8. Referências 

BURKE, Peter. O que é história cultural? Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 2005. Cuéllae, 

Javier Pérez de (org.). Nossa Diversidade Criadora: Relatório da Comissão Mundial de 

Cultura e Desenvolvimento. Campinas: Papyrus, Brasília: UNESCO, 1997. 

HALL, Stuart. A Questão da Identidade Cultural. Campinas, Unicamp, 1996. Da   

Diáspora:   Identidades   e   Mediações Culturais.  Belo  Horizonte. Ed UFMG/UNESCO, 

2003. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2009. 
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