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RESUMO 

 

O presente trabalho faz uma reflexão sobre as vicissitudes no processo de implantação do 

componente curricular Sociologia no ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo, 

particularmente sobre as dificuldades apresentadas no cotidiano escolar no retorno da 

disciplina e no contexto da reforma educacional denominada São Paulo Faz Escola. Foram 

analisados documentos e publicações recentes sobre o tema. Também foi realizada pesquisa 

de campo com professores de Sociologia da rede estadual paulista e uma entrevista com a 

professora Dra. Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, que coordenou a elaboração da 

proposta curricular de Sociologia, a cargo da Sociedade Brasileira de Sociologia - SBS.  Os 

dados coletados nas entrevistas semiestruturadas foram analisados com base nos 

procedimentos da análise de conteúdo, com foco nas seguintes categorias: a condição de 

educando do ensino médio e a condição de docente na rede pública do Estado de São Paulo. 

Entre os problemas identificados destacam-se o alto índice de professores em regime de 

trabalho temporário e o grande contingente de professores de Sociologia sem formação 

específica na área. 

 

Palavras-chave: Ensino médio. Rede pública do Estado de São Paulo. Reforma curricular. 

Sociologia. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to reflect on the vicissitudes in the process of implementing the 

Sociology component in Senior High School in São Paulo State's public educational network, 

especially the difficulties encountered in everyday school life when the subject was 

reintroduced and within the context of the educational reform program known as "São Paulo 

faz Escola". Documents and recent publications on the subject were analyzed. Field research 

was carried out, involving state school Sociology teachers and an interview was conducted 

with Dr. Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, who coordinated the elaboration of the 

Sociology curriculum, on behalf of Sociedade Brasileira de Sociologia - SBS (Brazilian 

Sociological Society). Data collected in semi-structured interviews were analyzed using 

content analysis procedures, focusing on the following categories: the conditions of students 

in Senior High School and the conditions of teachers in state schools in São Paulo. The 

problems identified include the high rate of teachers employed on a temporary basis and the 

large contingent of Sociology teachers without specific qualifications in the area. 

 

Keywords: Senior High school. State school network in São Paulo. Curriculum reform. 

Sociology. 
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INTRODUÇÃO  

 

A esperança de que melhore a dignidade humana faz da 

educação um bem moralmente desejável e um direito de 

todos os indivíduos. É preciso evitar a sinédoque de tornar 

o ensino de conteúdos a única meta das escolas e que os 

docentes se entendam a si mesmos, como profissionais e 

como instrutores do texto curricular e, por isso e só por 

isso, se sintam educadores.  

José Gimeno Sacristán 

 

 

Minha história com a Sociologia se inicia ainda no ensino médio, pois cursei esta 

etapa da educação básica no estado de Minas Gerais, quando este componente já figurava no 

currículo desde a década de 1990. Escolher o curso de graduação em Ciências Sociais 

significou o fortalecimento do vínculo com esta área do conhecimento. Naquela ocasião, já 

acompanhava os debates sobre o ensino de Sociologia no ensino médio, em eventos como o 

Encontro Regional (Sudeste) e Nacional de Estudantes de Ciências Sociais, ERECS e ENECS. 

A partir de então, como a região em que eu residia - a cidade de Bocaiúva, no vale do rio 

Jequitinhonha - era considerada uma das mais pobres do Estado, possuía poucas 

oportunidades de trabalho e continuidade dos estudos. Ao concluir a graduação, e após um 

pequeno percurso como professor de Sociologia na educação básica daquele Estado, optei por 

migrar para a cidade de São Paulo, com a perspectiva de cursar a pós-graduação. 

 

Visto que já estava inserido no campo da educação, e sabia desde então que esta seria 

minha área de trabalho, ao chegar à cidade de São Paulo, iniciei como professor eventual da 

rede pública, em escolas da zona Leste da Capital. Com o passar do tempo, e com o aumento 

da contagem de dias trabalhados - critério para classificação de professor temporário - passei 

a atuar como OFA (Ocupante de Função Atividade), com aulas de História, Geografia e, em 

algumas ocasiões, também de Sociologia. Nessa época, as aulas deste componente curricular 

no Estado de São Paulo eram bastante escassas, devido à não-obrigatoriedade da disciplina de 

Sociologia no currículo do ensino médio. A condição de professor temporário dificultava 

bastante o trabalho pedagógico, pois implicava um contínuo deslocamento entre diferentes 

unidades escolares para compor uma jornada de 40 horas semanais.  

 

Vale também destacar que a problemática do trabalho temporário persiste até hoje no 



15 

 

 

Estado de São Paulo. Atualmente, dos atuais 240.135 servidores do quadro de magistério
1
 da 

educação básica, quase metade são temporários. Ademais, é preciso considerar que esses 

trabalhadores vêm enfrentando, com mais intensidade, as consequências dos processos de 

flexibilização do trabalho decorrentes das atuais reformas educacionais implementadas neste 

Estado. Isso significa redução de direitos trabalhistas, como evolução funcional, licenças 

médicas, assistência à saúde, entre outros. 

 

A ambiguidade do texto da LDBEN de 1996, que não definia concretamente o ensino 

de Sociologia na educação básica, contribuía para um quadro de desvalorização dos 

profissionais de ensino das Ciências Sociais. Percebi que o quadro de precarização do 

trabalho não se restringia aos professores de Sociologia, mas aplicava-se também aos 

professores das demais áreas do conhecimento, o que se manifestava na baixa frequência de 

concursos públicos e na ampla utilização do trabalho temporário. Ou seja, mesmo quando um 

professor altera sua condição funcional, passando de temporário para titular efetivo no cargo, 

ele não fica imune aos efeitos de uma estrutura educacional defeituosa e com poucas 

perspectivas de evolução na carreira. 

 

Em decorrência da mudança na Lei de Diretrizes Básicas da Educação – LDBEN 

9394/96 - ocorrida em 2008, que assegurou a Sociologia como componente curricular 

obrigatório no ensino médio, passei a atuar mais efetivamente na rede pública do Estado de 

São Paulo, agora como professor de Sociologia. Nesse período, presenciei uma série de ações 

do Programa São Paulo Faz Escola (SPFE), da Secretaria de Estado da Educação – SEESP, 

dentre elas, a implantação de uma proposta de currículo oficial para sua rede de ensino. A 

partir daí, como um dos poucos professores de Sociologia com formação atuando em minha 

região, e a convite da Diretoria de Ensino Regional, DER - Leste 4, tive a oportunidade de 

participar, como mediador pedagógico, do processo de implementação da proposta curricular 

junto aos demais professores. Nessa condição, acompanhei videoconferências realizadas pelos 

autores da proposta curricular de Sociologia e dialoguei, em ambiente virtual, com os demais 

professores no curso A Rede Aprende Com a Rede. 

 

Em 2010, fui aprovado em concurso público e, como pré-requisito para o acesso ao 

cargo de professor da Educação Básica – PEB II, participei do curso de ingressante, criado 

pela SEESP e ministrado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores Paulo 

                                                 
1
 Dados obtidos junto ao site da Coordenadoria de Gestão dos Recursos Humanos – CGRH/SEESP 
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Renato de Souza – EFAP. Este curso, com duração de quatro meses, era uma das ações com 

vistas a reforçar os conteúdos destacados na proposta curricular, alinhada à reforma 

educacional em curso no Estado de São Paulo. 

 

Com o intuito de ampliar meu repertório de conhecimentos, ingressei no curso de 

Especialização em Docência de Sociologia no Ensino Médio, ministrado pela Universidade de 

São Paulo, em parceria com a SEESP, dirigido aos professores da rede. Paralelamente a este 

curso, concluído em 2012, ingressei no programa de Pós-graduação em Educação: Currículo 

desta universidade. A construção do trabalho de pesquisa que ora apresento representa o 

cumprimento desta etapa. 

 

Na condição de professor de Sociologia e como representante regional junto à DER 

Leste 4 - com atividades que envolveram a formação de professores de Sociologia no ensino 

médio - foi possível trocar experiências sobre o contexto escolar, as reformas educacionais em 

curso e, com mais proximidade, sobre a proposta curricular implantada no Estado de São 

Paulo, oficializada em 2010. Nesta trajetória recente, aconteceram importantes momentos de 

diálogo com colegas da rede pública, nos encontros presenciais e também em fóruns virtuais. 

 

Considero necessário destacar que também atuei como representante de escola em 

atividades realizadas pelo sindicato da categoria, a Associação dos Professores do Ensino 

Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP. Nesta condição, estive presente em congressos e 

reuniões para discussão de temas como: plano de carreira do professor, condições de trabalho, 

qualidade da educação, entre outros assuntos relacionados à categoria. Estar ativo no processo 

político de luta pela melhoria do trabalho docente fez parte desta trajetória; não obstante, 

considero importante pensar o profissional docente a partir do conceito de intelectual 

orgânico
2
, o qual comporta a práxis em processos de participação coletiva, considerando a 

relevância dos movimentos sociais e a observância contínua das políticas públicas para a 

educação, no estado e no País.  

 

No decorrer deste percurso recente, fui convidado a participar de processo seletivo 

para atuação junto à SEESP e, em meados de 2012, passei a compor a equipe curricular de 

                                                 
2
 O conceito trabalhado por Gramsci, a considerar o profissional docente como alguém que “tenha condições de 

fazer análise crítica da dinâmica de funcionamento da sociedade, produzir uma ´visão de mundo´ e a ´vontade´ 

para agir orientado por ela, para garantir que o funcionamento da coletividade ocorra segundo os interesses das 

classes subalternas [...] (MARTINS, 2011, p. 6). 
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Sociologia na Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, antiga Coordenadoria 

de Estudos e Normas Pedagógicas – CENP. A CGEB substituiu a CENP a partir da 

reestruturação da SEESP. Dentre suas principais atribuições, conforme Decreto 57.141/2011, 

estão a  elaboração, atualização e normatização do currículo da educação básica, propondo 

diretrizes e normas pedagógicas, especificando e selecionando materiais didáticos, 

paradidáticos e tecnologias para suporte pedagógico. 

 

No âmbito dessa Coordenadoria são realizadas videoconferências, visitas in loco às 

escolas e DERs, nas chamadas “visitas de polo”, orientações técnicas centralizadas e 

descentralizadas para os professores de Ciências Humanas que atuam como formadores 

regionais nos núcleos pedagógicos das DERs, o PCNP. Neste trabalho, foi possível dialogar 

sobre as dificuldades para o desenvolvimento de ações de auxílio pedagógico aos professores 

da rede, bem como conhecer diversas atividades realizadas para a implementação do currículo 

oficial nestes últimos anos. Vale lembrar que passei a fazer parte da Comissão Especial de 

Análise e Validação de Documentos de Apoio ao Currículo do Ensino Fundamental e Médio
3
 

das Escolas Estaduais, sendo também responsável pela leitura crítica dos cadernos do SPFE, 

material de apoio ao currículo, consolidando as revisões e atualizações que o material recebeu 

a partir desse momento. 

 

A escolha do tema desta pesquisa tem origem, assim, nas inquietações suscitadas em 

minha trajetória profissional junto à rede pública do Estado de São Paulo, vivenciando as 

condições de docência dos profissionais de Ciências Sociais na educação básica e passando 

pelo acompanhamento direto ao processo de implantação do programa SPFE, cujo 

desdobramento será aprofundado neste trabalho. Considerando o currículo de Sociologia 

como parte desta abrangente reforma curricular - cujo desfecho se dá a partir de um complexo 

sistema avaliação de desempenho de professores e alunos, currículo padronizado com 

distribuição de materiais didáticos e busca de resultados através de processos gerenciais de 

controle da qualidade da educação – a seguir, apresentaremos o detalhamento do problema, 

bem como da metodologia utilizada neste trabalho.  

 

Esta pesquisa desenvolve uma análise do contexto do trabalho do professor e da 

implantação do currículo de Sociologia no ensino médio na rede estadual paulista. Essa 

análise implica refletir sobre as ações e sobre os problemas enfrentados no trabalho docente 

                                                 
3
 Regulamentada por meio da Resolução da SEESP nº 15, de março de 2013, que alterou a Resolução nº 12, de 

fevereiro de 2010  
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por aqueles professores que passam a compor, com mais notoriedade, o espaço curricular 

desta etapa da educação básica. Compreendemos que o espaço de construção de uma 

educação pública é um campo complexo de relações e contradições. Ao mesmo tempo, não se 

distancia de sua missão histórica de fazer pensar, estando inserida em um modelo econômico 

pautado pela acumulação de capital cultural que tem se revelado insuficiente para o 

desenvolvimento mundial. 

  

Em um cenário de crise da escola, abre-se ainda mais o espaço para a reflexão sobre 

o papel da Sociologia educação básica, compreendendo o seu papel na construção da 

cidadania. É dever da compreensão científica buscar a adequação de forças para que os 

homens comuns possam também ser agentes de sua história, considerando a mudança 

permitida a partir da reflexão como algo necessário para o desenvolvimento dos atores e 

compreendendo o ser humano “professor” como parte integrante e indissociável do processo 

educativo. 

 

A abordagem teórica deste trabalho foi desenvolvida a partir de uma visão que 

chamamos de “crítica”. Daí a preocupação de não nos fixarmos numa perspectiva de análise 

objetivista, para que pudéssemos compreender as diferentes faces do problema. Assim, 

adotamos a abordagem qualitativa, o que permitiu problematizar e considerar as 

particularidades e singularidades de nosso objeto de pesquisa. Procuramos levar em 

consideração tanto as determinantes sociais, políticas e econômicas, como a complexidade das 

relações humanas que, no contexto escolar, também são marcadas por sentimentos, valores e 

tradições.  

 

Na pesquisa qualitativa todos os fenômenos são igualmente importantes e 

preciosos: a constância das manifestações e sua ocasionalidade, a frequência 

e a interrupção, a fala e o silêncio. É necessário encontrar o significado 

manifesto e o que permaneceu oculto. Todos os sujeitos são igualmente 

dignos de estudo, todos são iguais, mas permanecem únicos, e todos os seus 

pontos de vista são relevantes: do culto e do iletrado, do delinquente e do seu 

juiz, dos que falam e dos que se calam, dos normais e dos anormais. Procura-

se compreender a experiência que eles têm, as representações que formam e 

os conceitos que elaboram. Esses conceitos manifestos, as experiências 

relatadas ocupam o centro de referência das análises e interpretações, na 

pesquisa qualitativa (CHIZZOTTI, 2003, p. 84). 

 

 

 Em busca do entendimento do problema, analisamos o texto “Sociologia no ensino 

médio: escrevendo cadernos para o Projeto São Paulo Faz Escola” (SCHRIJNEMAEKERS; 
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PIMENTA, 2011), autoras integrantes da equipe de elaboração dos materiais de apoio ao 

currículo de Sociologia do Estado de São Paulo. Neste artigo, constam informações 

importantes sobre a construção da proposta para o ensino de Sociologia na educação básica, 

integrada ao projeto São Paulo Faz Escola, da SEESP. Constatamos que as principais 

dificuldades para o desenvolvimento do trabalho de elaboração da proposta e dos materiais de 

apoio ao currículo de Sociologia, também pontuadas pelas autoras foram:  

 

[...] a falta da consolidação de um currículo básico, ou o consenso sobre 

quais saberes são importantes para aquisição dos alunos, garantindo o 

exercício da cidadania assinalado pela LDB; a diversidade do corpo discente, 

dada às diferenças culturais das diferentes regiões do Estado de São Paulo e 

pelos diferentes objetivos e situações vivenciadas pelos jovens assistidos 

pela escola pública; a heterogeneidade da infraestrutura das escolas em 

relação aos recursos didáticos disponibilizados para os professores; os 

problemas para o retorno da Sociologia no ensino médio: a falta de 

professores capacitados para a demanda, a insuficiência de pesquisa na área 

e a carga horária (2011, p. 413-418).  

 

Contudo, não foi possível examinar com exatidão todas estas questões, de forma 

que recortamos para o maior entendimento da condição de educando do ensino médio e 

também a condição de docente na rede pública do Estado de São Paulo, enfatizando os 

professores de Sociologia em sua situação funcional e formação inicial.  Entendemos que as 

dificuldades encontradas no ensino de Sociologia no ensino médio na rede pública do Estado 

de São Paulo se relacionam, em grande parte, à contratação temporária de professores, ao 

modelo de avaliação educacional que força o cumprimento de metas, a uma concepção 

neotecnicista de ensino com adoção de métodos de gestão inspirados na administração 

empresarial. Esses fatores produzem efeitos sobre a condição docente na rede, principalmente 

devido à ausência de concursos públicos para a contratação de professores. Além disso, temos 

a problemática da falta de formação inicial dos docentes de Sociologia e a compreensão dos 

objetivos do ensino de Sociologia para esta etapa de ensino.  

 

Entendemos que a análise do conjunto desses fatores pode contribuir para o 

desenvolvimento do ensino da Sociologia no ensino médio. Neste cenário, discutiremos, 

especificamente, em que condições este componente está se integrando ao currículo. 

Configura-se, assim, o objetivo central deste trabalho de pesquisa: refletir sobre as 

vicissitudes da implantação do currículo de Sociologia da rede pública paulista, percebendo as 

dificuldades que se apresentam neste momento de retorno da Sociologia ao ensino médio. 
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Com este propósito, foram analisados documentos, legislações e diversas publicações 

recentes sobre o tema. Complementarmente, foi realizada uma pesquisa de campo com 

professores de Sociologia da rede e, ainda, uma entrevista com a professora Dra. Heloísa 

Helena Teixeira de Souza Martins, que coordenou a elaboração da proposta curricular de 

Sociologia para o Estado de São Paulo, através da Sociedade Brasileira de Sociologia - SBS.  

Analisando o enredo da reforma educacional denominada São Paulo Faz Escola (SPFE), com 

a finalidade de observar as adversidades encontradas no trabalho docente da rede pública do 

Estado de São Paulo - principalmente pelos professores de Sociologia -  Schrijnemaekers e 

Pimenta assinalam que:  

 
O retorno da disciplina de Sociologia à grade curricular obrigatória do 

ensino médio no Brasil e, em particular, no Estado de São Paulo constitui um 

momento de relevância histórica, tendo em vista o tempo em que essa 

disciplina permaneceu excluída da grade obrigatória no país e os desafios 

teóricos, metodológicos, didáticos e pedagógicos que sua retomada significa. 

(Ibid, p. 407). 

 

 

Ao debruçar-se sobre determinada realidade social, a ciência exige rigor e a 

observância de procedimentos metodológicos. Mas, diante da complexidade do real, não 

devemos ficar presos a perspectivas de análise de sentido único, ou cair em armadilhas que 

referendem construções teóricas objetivadas em aspectos ideológicos ou de classe. O 

movimento corrente da história não é linear, embora as cadeias da produção científica estejam 

permeadas pela história das diferentes escolas de pensamento e por seus respectivos métodos. 

Desse modo, no ensino de Sociologia será importante considerar as contribuições das diversas 

perspectivas de análise. 

 

Entendemos que a vida social é repleta de conteúdos simbólicos e representações 

construídas pelos sujeitos em contextos específicos de trabalho. Sendo assim, ao traçarmos o 

plano de pesquisa, partimos do pressuposto de que é preciso considerar as singularidades e 

peculiaridades de cada realidade escolar, bem como a forma como os sujeitos as 

compreendem a partir de suas subjetividades. Concordamos com Severino (2009) quando 

afirma que:  

 

Nos processos educacionais, não é possível descartar as questões da 

subjetividade. Elas colocam-se inicialmente na relação educacional: seres 

humanos aprendendo com seres humanos, em condições sociais e 

psicossociais em uma dinâmica própria (SEVERINO, 2009, p.160).   
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A este respeito, Gatti et al (2011, p. 26) observam que: “Severino chama atenção 

para o fato de que a educação não pode ser vista apenas como um processo institucional”. 

Dessa forma, os atores envolvidos no processo, possuem angústias diante das condições 

objetivas, mas também assinalam propostas para a mudança de determinadas realidades, o que 

deve ser percebido em um trabalho de pesquisa. Concentramos esforços para identificar as 

formas de superação das dificuldades na visão dos sujeitos-professores. 

 

 A pesquisa de campo com os professores de Sociologia foi realizada por meio de 

entrevistas semiestruturadas. Foram convidados a participar professores que atuam na rede 

desde 2008, em meio à reforma curricular. A escolha dos entrevistados aconteceu a partir 

conversa individualizada, com elaboração de um cadastro de endereços e envio posterior de 

questionário online. Esses professores de Sociologia - sujeitos de nossa pesquisa -  

participavam do evento de finalização do Curso de Especialização em Docência de Sociologia 

no Ensino Médio, ocorrido no Paço das Artes da Universidade de São Paulo em  17 de 

dezembro de 2012. Nesta oportunidade foi possível encontrar um número significativo de 

professores de diversas regiões do estado.  

 

A partir de então, no mês de janeiro de 2012, iniciamos contato via e-mail com os 

professores. Informamos os objetivos da pesquisa e esclarecemos as normas relativas aos 

procedimentos definidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta Universidade. Em 

continuidade, enviamos o formulário de pesquisa para cerca de 30 professores de Sociologia, 

dos quais obtivemos resposta de 14, cerca de 50% deste total.  

 

Como método de análise dos dados coletados, utilizamos a análise de conteúdo, para 

nos guiar neste processo. Em nossa pesquisa, destacamos as dificuldades em relação ao ensino 

de Sociologia na rede pública do Estado de São Paulo, bem como a visão dos entrevistados 

sobre as possibilidades de superação dessas mesmas dificuldades. Sobre os procedimentos da 

análise de conteúdo, Laville e Dionne (1999) observam:  

 

[...] Será preciso para isso empreender um estudo minucioso do seu conteúdo, 

das palavras e frases que o compõem, procurar-lhes o sentido, captar-lhes as 

intenções, comparar, avaliar, descartar o acessório, reconhecer o essencial e 

selecioná-lo em torno das ideias principais. É este o princípio da análise de 

conteúdo: consiste em desmontar a estrutura e os elementos desse conteúdo 

para esclarecer suas diferentes características e extrair sua significação. 

(LAVILLE; DIONE, 1999, p. 214). 
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Este trabalho está organizado em quatro capítulos. O primeiro tem como objetivo 

trazer algumas reflexões sobre o contexto das políticas educacionais para a educação básica 

no Brasil, principalmente para a sua última etapa: o ensino médio, incluindo uma breve 

análise sobre a condição de educando. O segundo Capítulo traz uma discussão sobre o  

currículo e também sobre as contradições enfrentadas pela escola. No terceiro Capítulo, 

apresentamos a implantação da Sociologia no currículo no Estado de São Paulo, destacando a 

condição docente, abordando questões relativas à formação e situação funcional do professor 

de Sociologia. No quarto e último Capítulo, após apresentarmos o contexto da reforma 

curricular do Programa São Paulo Faz Escola – SPFE, procedemos à análise dos dados 

coletados nas entrevistas realizadas com os professores da rede e com a professora Dra. 

Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, coordenadora da equipe que elaborou a proposta 

curricular do Estado de São Paulo. Por fim, nas Considerações Finais, desenvolvemos 

algumas reflexões acerca dos resultados deste trabalho, e fazemos proposições para o 

enfrentamento de problemas relacionados ao ensino de Sociologia na rede pública paulista. 
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CAPÍTULO I - A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL 

 

1.1   Um breve panorama das atuais políticas públicas para a educação básica 

 

 O direito à educação é assegurado no artigo 6º da Constituição Federal vigente no 

país, configurando-se como um direito social do cidadão. É importante ressaltar que a 

Emenda Constitucional 59, de 11 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009), assegura a 

educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

inclusive com oferta para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, com 

atendimento ao educando, em todas as etapas por meio de programas suplementares de 

material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Consideramos a 

Emenda Constitucional um grande avanço para a universalização da educação básica; no 

entanto, há que se entender os processos de implementação, principalmente como estão sendo 

direcionadas as políticas públicas neste setor pela União, estados e municípios.  

 

A LDEBEN considera, em seu artigo 1º, que a educação é concebida através de 

“processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996). Dessa forma, o sentido dado 

nesta análise será o de educação básica de responsabilidade do Estado, em específico pelas 

instituições de ensino. De acordo com a LDBEN, a educação básica unifica as três etapas da 

educação escolar nacional: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio que, 

conforme o artigo 22, tem por finalidade “desenvolver o educando, assegurando formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores.” Conforme as Diretrizes Curriculares para a Educação 

Básica – DCNEB (BRASIL, 2010b), as modalidades deste nível de ensino são: a educação de 

jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação básica no 

campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola e educação a distância. 

 

É possível afirmar que houve um avanço no acesso da educação básica nas últimas 

décadas no Brasil, com um grande aumento no número de matrículas, principalmente no 

ensino fundamental. Ainda na década de 1990, o Brasil alcançou a capacidade potencial de 

atendimento a todos na faixa etária entre 7 e 15 anos. É importante notar também que, a partir 

das políticas de correção das desigualdades de acesso, os esforços se concentraram para 

correção de fluxo, de modo a que os alunos frequentem as séries / anos na idade 
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correspondente. Outro fator importante que se tornou prioridade para as políticas educacionais 

foi o aumento progressivo das taxas de matrícula no ensino médio, a última etapa da educação 

básica (OLIVEIRA, 2007). 

 

Conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP (BRASIL, 2010c), mapeados através do Censo Escolar 2010, há no Brasil 

194.939 estabelecimentos de educação básica, com 51.549.889 alunos, sendo que 43.989.507 

(85,4%) estão em escolas públicas e 7.560.382 (14,6%) em escolas privadas. As redes 

municipais são responsáveis por quase metade das matrículas – 46,0% - o equivalente a 

23.722.411 alunos, seguida pela rede estadual, que atende a 38,9% do total, o equivalente a 

20.031.988. A rede federal, com 235.108 matrículas, participa com 0,5% do total.   

 

Os dados mostram que o setor público recebe o maior contingente de matrículas no 

país. Portanto, devemos observar com atenção a dinâmica das diretrizes políticas neste campo. 

O contingente de matrículas absorvidas pela rede pública de ensino para a educação básica 

atinge 85% do total. E, conforme apresenta Oliveira (2007), o crescimento das matrículas no 

ensino fundamental, ocorrido ao longo das últimas décadas, foi constante e homogêneo. Já no 

ensino médio houve um salto, como revela os dados analisados apresentados por este autor, 

no Quadro 1.  

 

 Quadro 1 – Crescimento das Matrículas no Ensino Fundamental e Médio 

 

1980 a 2000 

População de 7 a 14 anos – De 80% para 96,4% 

População de 15 a 17 anos – De 49,7%  para 83% 

  Fonte: Quadro elaborado pelo autor, com base em OLIVEIRA (2007). 

 

O ensino médio, como última etapa da educação básica, vem se destacando nos 

debates educacionais, principalmente quanto ao progressivo atendimento à demanda, uma vez 

que a expansão do ensino fundamental implicou o aumento de vagas nesta etapa de 

escolarização. Outro fator a ser considerado para o aumento da demanda de vagas no ensino 

médio refere-se às exigências resultantes dos processos de flexibilização do trabalho que 

passaram a exigir, com mais rigor, dos trabalhadores a certificação da educação básica.  
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Acreditamos que o avanço em direção à universalização da educação básica - muito 

embora ainda não tenha se completado, como evidenciam os dados de matrículas do ensino 

médio que veremos mais adiante - está associada às mudanças das formas de financiamento 

da educação pelo Estado. Por meio da Emenda Constitucional nº 53/2006 (BRASIL, 2006b), 

regulamentada pela Lei nº 11.494/2007, a União criou o Fundo de manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Básica – 

FUNDEB, em substituição ao Fundo de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental – FUNDEF, que vigorava desde 1998. Este fundo, formado por recursos de 

impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, visa corrigir a 

distribuição de verbas para a educação básica do país. O FUNDEB leva em consideração o 

desenvolvimento socioeconômico das regiões, de modo que o investimento por aluno não seja 

inferior ao estabelecido ano a ano, contabilizados com base nos dados do Censo Escolar. 

Observa-se também que o financiamento educacional brasileiro está fortemente atrelado ao 

modelo de captação de recursos externos:  

 

No momento, o Banco Mundial constitui a agência financeira mais presente 

no setor educacional brasileiro, sendo o principal financiador de projetos 

para a realização de reformas que definem políticas e métodos de gestão da 

educação básica (FONSECA, 2002, p. 135).  

 

De forma que as políticas educacionais e seus respectivos mecanismos de gestão, 

sobretudo a partir da década de 1990, no Brasil e na América Latina, têm sido formulados sob 

influência de organismos internacionais como o Banco Mundial (BID), o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – 

(OCDE), a Organização das Nacionais Unidas (ONU), entre outros - responsáveis pela 

definição de diretrizes estratégicas para a educação no contexto de globalização da economia 

mundial.  

 

Mas é preciso aprofundar a análise sobre as características das reformas da 

educação básica ocorridas nas últimas décadas no Brasil. Para muitos teóricos da educação, a 

escola vive um período de crise, protagonizada pelos alunos, mas principalmente pelas 

condições estabelecidas para o exercício docente. 

 

A crise na escola é protagonizada não somente pelos estudantes mas também 

pelos trabalhadores docentes, que se sentem insatisfeitos e desvalorizados 

com sua profissão no quadro de intensificação de seu trabalho. Os conflitos 

da condição docente se aprofundam devido ao aumento da sua precariedade 

com as questões salariais não equacionadas, as tensões da rotina do trabalho 
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permeadas pelas dificuldades sociais, culturais e econômicas da maioria da 

população estudantil. Os professores passaram a conviver e a temer os 

fenômenos da violência, indisciplina e não aprendizagem (FERREIRA, 

2009, p. 266). 

 

Consideramos que, nos debates em torno dos modelos educacionais propostos, 

prevalece a compreensão de que, atualmente, há predomínio de uma visão economicista e 

mercadológica sobre a gestão educacional. As políticas desenvolvidas no âmbito do Estado 

possuem um foco claro: a qualificação de jovens de trabalhadores para um mercado 

sofisticado e competitivo.  

 

[...] Trata-se, portanto, de preparar trabalhadores e consumidores para os 

novos estilos de consumo e de vida moderna. O cidadão eficiente e 

competente, nessa ótica, é aquele capaz de consumir de maneira eficiente e 

sofisticada e de competir com seus talentos, com suas habilidades e com suas 

competências no mercado de trabalho (OLIVEIRA, 2009, p. 241).  

 

As recentes reformas atingem o trabalho docente e a elaboração dos currículos 

escolares. Conforme OLIVEIRA (2009), podemos destacar as principais características das 

políticas de gestão da educação básica nas últimas décadas no Brasil: a flexibilização dos 

sistemas de ensino das escolas; atenção à eficiência e “qualidade”, avaliação constante dos 

resultados, estabelecimento de rankings, ênfase na gestão escolar com programas gerenciais 

de qualidade total, valorização de algumas disciplinas, aumento do treinamento dos 

professores por meio de educação a distância - EAD, descentralização dos recursos 

financeiros e parcerias com o empresariado.  

 

Por isso, no âmbito das reformas e políticas educacionais, em curso no 

Brasil, nas últimas décadas, há todo um empreendimento visando a elevação 

da escolaridade da força de trabalho e da qualidade de ensino nos sistemas e 

nas instituições educativas, em geral, com o objetivo de garantir as 

condições de promoção da competitividade, de eficiência e de produtividade 

demandadas e exigidas pelo mercado e pelo capital produtivo. Obviamente, 

trata-se de um critério mercadológico da qualidade de ensino expresso no 

conceito de qualidade total (OLIVEIRA, 2009, p. 241).  

 

Desta forma, a avaliação educacional, como aspecto central dessas mudanças, 

merece destaque. A construção de sistemas de avaliação em larga escola tornou-se uma 

prática bastante difundida, com classificação das escolas em escalas e com metas a serem 

alcançadas. No nível federal, temos a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB, criado pelo MEC em 2007, como parte do Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE. Este indicador faz avaliação da educação através de combinação dos 
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resultados das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, para as unidades 

da federação e para o país, e a Prova Brasil para os municípios, com dados do Censo Escolar.  

As avaliações de larga escalas estão previstas no parágrafo 6º do artigo 9º, da LDBEN, que 

trata das competências da União: 

 

Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 

(BRASIL, 1996) 

  

Muito embora concordemos que a avaliação faça parte do processo, o cenário 

observado leva a crer que a forma com que as avaliações vêm sendo utilizadas contribui para 

uma situação de competição entre escolas e professores, já que os incentivos financeiros - por 

meio de prêmios para melhor desempenho - são vinculados ao cumprimento de metas, como 

observam alguns autores:  

 

Neste contexto, a avaliação assumiu finalidades mais classificatórias e 

menos formativo-diagnóstica, visando incentivar a competição e a melhoria 

do desempenho por meio de incentivos financeiros. O currículo voltou-se 

para o desenvolvimento de competências e capacidades necessárias ao 

trabalhador polivalente e flexível, acarretando, maior individualização e 

responsabilização dos sujeitos quando ao sucesso ou fracasso na trajetória 

escolar e profissional. A gestão assumiu princípios, valores e técnicas da 

iniciativa privada, tais como eficiência, produtividade e controle do trabalho, 

assumindo um perfil de escola-empresa, onde se preocupa mais com a 

performance, a gerência, o controle e os resultados. [...] (OLIVEIRA, 2009, 

p. 242).  

 

Para maior entendimento da educação, os docentes devem perceber que, atualmente, 

a educação básica está inserida em um contexto no qual prevalecem modelos de gestão 

pautados por resultados de avaliações. Uma concepção gerencialista, com forte apelo ao 

cumprimento de metas, característico dos processos de flexibilização do capital do último 

século: 

Na última década do século passado e na primeira deste século, sob o manto 

da globalização e da ascensão das teorias neoliberais, as políticas 

curriculares sofreram significativos impactos que produziram reformas nos 

objetivos e finalidades dos sistemas de ensino, reformulação de conteúdos 

escolares e de métodos de aprendizagem e geraram nova forma de avaliação 

de resultados, tendo referência, competências previamente definidas que 

devem se adquiridas no curso da escolaridade básica (CHIZZOTTI; PONCE, 

2012, p 290). 

 

Ao analisar o processo de construção de avaliações de larga escala no Brasil, 



28 

 

 

Bonamino e Souza (2012) destacam que, no Brasil, a questão da avaliação está na pauta desde 

1930, mas somente a partir do final da década de 1980 é que são inseridas nas práticas 

governamentais. As autoras enumeram três gerações de avaliação da educação básica: a 

primeira geração enfatiza a avaliação com caráter diagnóstico da qualidade da educação 

ofertada; as avaliações de segunda geração contemplam a devolução dos resultados para as 

escolas sem estabelecer consequências materiais, contudo, há consequências simbólicas; já as 

avaliações de terceira geração são referenciadas nas políticas de responsabilização, com 

mecanismos de remuneração em função de metas estabelecidas. Para as autoras, essas 

gerações atualmente coexistem em diferentes redes de ensino, mas destacam que os Estados 

de Pernambuco e São Paulo, particularmente analisados no referido artigo, avançaram mais na 

terceira geração de avaliação de larga escala. Diante desse quadro, concordamos com Saviani 

quando afirma que:  

 

Estamos, pois, diante de um neotecnicismo: o controle decisivo desloca-se 

do processo para os resultados. É pela avaliação dos resultados que se 

buscará garantir a eficiência e produtividade. E a avaliação converte-se no 

papel principal a ser exercido pelo Estado. [...] Trata-se de avaliar os alunos, 

as escolas, os professores e, a partir dos resultados obtidos, condicionar a 

distribuição de verbas e a alocação dos recursos conforme critérios de 

eficiência e produtividade (SAVIANI, 2010, p. 439). 

 

Partimos do entendimento de que as medidas governamentais definidas para a 

rede pública nos últimos tempos têm produzido mudanças nas relações de trabalho dos 

profissionais da educação. Porém, tais políticas, propagadas como necessárias e inovadoras, 

em muitos casos têm sido duras e exigentes, principalmente em relação à condição de docente 

na rede pública de ensino. As formas de gestão educacional são em geral, definidas a partir de 

resultados de avaliações de larga escala, que priorizam determinadas áreas do currículo:  

 

A implantação de sistemas centralizados de avaliação, que geram a 

regulação da educação escolar, é incorporada à escola brasileira, que para 

atender a essa demanda aproxima-se em seu funcionamento, de modelos 

empresariais de gestão e incorpora iniciativas privadas. Esse modelo adentra 

o Brasil solicitando resultados mensuráveis e rápidos para manter o país em 

condições de competir internacionalmente (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 

33). 

 

No Estado de São Paulo, especificamente, já está institucionalizado o SARESP 

(Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e o IDESP (Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo), que vincula resultados de provas e a 

correção de fluxo a um sistema de pagamento de salários e bonificações dos profissionais da 
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rede. Adentraremos, mais adiante, nos reflexos de tais políticas sobre a condição de docente 

na rede pública do Estado de São Paulo. Por ora, como aponta Oliveira, vale ressaltar que, 

neste modelo de gestão:   

 

[...] Os professores passaram a ser mais diretamente responsabilizados pelo 

desempenho dos alunos, tendo suas atividades pedagógicas mais reguladas e 

controladas e seu desempenho mais associado à ideia de competências e 

incentivos ou punição financeira (OLIVEIRA, 2009, p. 242). 

 

 

 1.2 O ensino médio como etapa da educação básica  

 

 

O artigo 35 da LDBEN define que o ensino médio constitui a etapa final da educação 

básica, com duração mínima de três anos, e tem como finalidade o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos durante o ensino fundamental, permitindo ao educando o 

prosseguimento dos estudos, bem como a preparação básica para o trabalho e cidadania, de 

modo a ser capaz de se adaptar às condições posteriores, aprimorando-se como pessoa 

humana, compreendendo os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos e 

relacionando teoria com prática.   

 

A inclusão do ensino médio na educação básica significou um avanço no sentido de 

ampliação dos anos de escolarização da população. Contudo, esse avanço passa por uma 

discussão importante sobre a chamada qualidade da educação, como apontam alguns autores:  

 

Os desafios encontrados para o ensino médio na atualidade também podem 

ser explicados pelas exigências que se apresentam para a educação, a partir 

das mudanças ocorridas na organização do trabalho, que reforçam a 

educação geral e a adoção de outras matrizes curriculares. Além disso, o 

desemprego em níveis tão alarmantes tem levado os trabalhadores a 

buscarem maior escolaridade para atingirem melhores empregos, o que pode 

estar contribuindo para o aumento da matrícula no ensino médio e a revisão 

dos seus objetivos (OLIVEIRA, 2002, p. 47-48).  

 

Atualmente, o ensino médio passou a ser discutido com mais intensidade no Brasil 

devido ao aumento da demanda desta etapa da educação básica e das reformas que apontam 

para a sua universalização. Embora as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

- DCNEM (BRASIL, 2011) afirmem que não existe um problema de identidade, é certo que 

esta etapa enfrenta o dilema histórico de estar voltada ou para a formação propedêutica ou 
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para a formação profissional. Ou seja, podemos dizer que há um debate nos últimos anos 

sobre a sua intencionalidade. Conforme as DCNEM, o ensino médio deve atender os 

seguintes preceitos:  

 

[...] de um modo geral, e do ensino médio – última etapa da educação básica 

– em particular, vai além da formação profissional, e atinge a construção da 

cidadania, é preciso oferecer aos nossos jovens novas perspectivas culturais 

para que possam expandir seus horizontes e dotá-los de autonomia 

intelectual, assegurando-lhes o acesso ao conhecimento historicamente 

acumulado e à produção coletiva de novos conhecimentos, sem perder de 

vista que a educação também é, em grande medida, uma chave para o 

exercício dos demais direitos sociais (BRASIL, 2011). 

 

Conforme dados publicados nas DCNEM (BRASIL, 2011), obtidos a partir do 

documento “Síntese dos Indicadores Sociais”, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE e também do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP, sobre a situação da frequência média dos jovens de 15 a 17 anos na 

escola, e também sobre as taxas de aprovação no ensino médio, não visualizamos um 

panorama confortável, o que deve ser objeto de atenção por parte dos formuladores de 

políticas públicas: 

[...] constata-se que a taxa de frequência bruta às escolas dos adolescentes de 

15 a 17 anos é de 85,2%. Já a taxa de escolarização líquida dos mesmos 

adolescentes (de 15 a 17 anos) é de 50,9%. Isso significa dizer que metade 

dos adolescentes de 15 a 17 anos ainda não está matriculada no ensino 

médio. No Nordeste a taxa de escolaridade líquida é ainda inferior, ficando 

em 39,1%. A proporção de pessoas de 18 a 24 anos de idade, 

economicamente ativas, com mais de 11 anos de estudos é de 15,2% e a 

proporção de analfabetos nessa mesma amostra atinge a casa de 4,6%. 

Especificamente em relação ao ensino médio, o número de estudantes da 

etapa é, atualmente, da ordem de 8,3 milhões. A taxa de aprovação no ensino 

médio brasileiro é de 72,6%, enquanto as taxas de reprovação e de abandono 

são, respectivamente, de 13,1% e de 14,3%. (BRASIL, 2011, p. 3).  

 

 

Como nas demais fases do ensino, as questões ideológicas do currículo do ensino 

médio também devem ser discutida. Os documentos e propostas curriculares engendradas 

pelos estados mostram tendências políticas e interesses implícitos em seus conteúdos. Em tais 

documentos e propostas percebemos uma forte tendência de que o ensino médio direcione a 

formação do aluno para a empregabilidade e para o consumo, com ênfase no domínio de 

conhecimentos considerados necessários para que seus egressos assumam papéis e funções 

sociais na sociedade capitalista. De acordo com as DCNEM (BRASIL, 2011), o ensino médio 

deve permitir o acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho. Este documento prevê, 

ainda, formas de articulação entre o ensino médio e a educação profissional, de maneira 



31 

 

 

integrada e concomitante, garantido um currículo flexível. Conforme analisou Moehlecke:  

 

Se por um lado, as DCNEM – 2011 não trazem novidades em relação à 

organização curricular do ensino médio, por outro é nítida a mudança na 

linguagem e nos referenciais teóricos presentes no documento aprovado, 

indicando uma sintonia entre o texto das novas diretrizes e as principais 

críticas realizadas às antigas diretrizes. [...] Um primeiro aspecto observado 

que vale ser mencionado é a crítica à subordinação da educação ao mercado 

de trabalho, muito presente nas antigas diretrizes por meio da ênfase na 

necessidade de flexibilização do currículo e na avaliação baseada em 

competências e habilidades. Em relação à avaliação com base em 

competências e habilidades, esse modelo difundiu-se e é adotado em 

praticamente todos os sistemas nacionais de avaliação da educação e 

também é reafirmado nas novas diretrizes (MOEHLECKE, 2012, p. 54). 

 

As contradições dessas intencionalidades tornam-se evidentes quando os alunos, ao 

fazerem suas escolhas profissionais, se deparam com condições precárias do mercado de 

trabalho. Considerando que os interesses econômicos de determinados setores e grupos 

sociais orientam as políticas governamentais, o conflito é fruto do interesse de certos atores 

em utilizar a formação ofertada pelas escolas públicas, com vistas à formação de mão de obra 

O apelo para o desenvolvimento de competências e habilidades - modelo contido nas 

DCNEM, da década de 1990; nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

PCNEM, de 2000; e reafirmado nas DCNEM, de 2011 - é alvo de crítica de diversos teóricos 

da educação. Embora saibamos que este modelo de competências e habilidades não prevaleça 

nas práticas dos professores e que tampouco seja compreendido com profundidade pelos 

gestores da educação, concordamos com Saviani quando observa que:  

 

Por isso nas empresas se busca substituir o conceito de qualificação pelo uso 

de competência e, nas escolas, procura-se passar o ensino centrado nas 

disciplinas de conhecimento para o ensino por competências referidas a 

situações determinadas. Em ambos os casos o objetivo é maximizar a 

eficiência, isto é, tornar os indivíduos mais produtivos tanto para sua 

inserção no processo de trabalho como em sua participação na vida da 

sociedade. E ser produtivo, neste caso, não quer dizer simplesmente ser 

capaz de produzir mais em tempo menor. Significa, como assinala Marx, a 

valorização do capital, isto é, seu crescimento por incorporação de mais valia 

(SAVIANI, 2010, p. 438). 

 

Dentre as políticas recentes desenvolvidas pelo MEC para esta etapa da educação 

básica, merece destaque o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, criado em 1998 e 

reestruturado em 2009. Este exame é utilizado para avaliar o desempenho individual dos 

jovens, e também para obtenção de vagas nas Universidades Federais e para a concessão de 
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bolsas de estudos e financiamento estudantil pelo governo federal. A prova é constituída por 

180 questões e por uma redação que buscam atestar competências e habilidades dos jovens 

nas chamadas “áreas de conhecimento”: Linguagem e Códigos (Língua portuguesa, 

Literatura); Língua estrangeira (Espanhol ou Inglês); Artes, Educação Física e Tecnologias da 

informação e Comunicação; Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química); Ciências 

Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); e Matemática.  

 

A utilização do modelo de áreas do conhecimento para elaboração do ENEM visa ser 

um indutor das mudanças pretendidas pelo MEC no que se refere à organização curricular do 

ensino médio. Atualmente, há um debate sobre a ênfase em áreas de conhecimento em 

detrimento do conhecimento disciplinar. De acordo com este modelo, a integração entre as 

disciplinas seria importante para garantir maior atratividade dos jovens para o ensino médio. 

Essa mudança é muito polêmica, pois envolve questões referentes à formação de professores 

nos cursos de Licenciatura, à organização dos tempos escolares e à forma de contratação dos 

docentes. Dada a sua importância, consideramos que este é um tema que deve ser analisado 

com rigor. Contudo, não nos deteremos sobre ele, uma vez que ultrapassa o escopo deste 

trabalho. 

 

1.3   A condição de educando do ensino médio  

 

 

Para melhor entender a condição dos jovens que frequentam o ensino médio, torna-se 

necessário compreender a chamada “condição juvenil” no atual contexto.  Na visão de Dayrell 

(2007), o mundo ocidental passou por transformações significativas nos últimos tempos, 

sendo necessário perceber essa nova arquitetura social, principalmente devido às 

modificações no mundo do trabalho. A prevalência da expansão do desemprego, a 

precarização nas relações de trabalho, tudo isso influencia os mecanismos de inserção dos 

jovens na sociedade. Dessa forma, a complexidade das relações entre professor e aluno no 

atual contexto se intensifica, o que exige do professor, no exercício da docência, uma maior 

compreensão sobre os vínculos entre o jovem e a escola.  

 

Em um modelo ideal, muito próximo àquele que regia o mundo do trabalho e 

o trabalhador, esperava-se que o aluno fosse disciplinado, obediente, pontual 

e se envolvesse com os estudos com eficiência e eficácia. Ao mesmo tempo, 

não se considerava os alunos na sua dimensão de jovens, numa tendência em 

representar ambos os conceitos como se fossem, de alguma forma, 

equivalentes. Nessa ótica homogeneizante, a diversidade sociocultural dos 
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jovens era reduzida a diferenças apreendidas no enfoque da cognição 

(inteligente ou com dificuldades de aprendizagem; esforçado ou preguiçoso 

etc.) ou no do comportamento (bom ou mal aluno, obediente ou rebelde 

etc.). Diante desse modelo, a única saída para o jovem era submeter-se ou 

ser excluído da instituição (DAYRELL, 2007, p. 1119-1120). 

 

Para Dayrell, a escola deve refletir sobre se ainda é válida a manutenção de uma 

proposta educativa homogeneizante, com tempos rígidos e uma lógica disciplinadora, no 

momento em que vivenciamos um maior reconhecimento das identidades plurais. Os jovens 

querem ser vistos e tratados em sua singularidade e não somente como integrantes de uma 

categoria social. Este contexto educacional exige que os professores tenham uma postura de 

escuta. 

 [...] Se antes a autoridade do professor era legitimada pelo papel que 

ocupava, constituindo-se no principal ator nas visões clássicas de 

socialização, atualmente é o professor que precisa de construir sua própria 

legitimidade entre os jovens (DAYRELL, 2007, p. 1121). 

 

 

Essas considerações nos remetem ao pensamento de Freire (1996), quando afirma 

que os indivíduos são “seres inconclusos” e que a educação deve ser vista como um meio de 

elevar a condição terrena. Ele aborda e dimensiona o papel do educador na construção de 

conhecimentos que possam ser vivenciados pelos educandos, evidenciando o jovem como 

sujeito. Constitui tarefa do educador minimizar a passividade dos alunos durante o processo 

de ensino-aprendizagem. Para Freire, ensinar exige rigor metódico, que pode ser entendido 

como:  

[...] trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se 

“aproximar” dos objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem 

nada que ver com o discurso “bancário” meramente transferidor do perfil do 

objeto ou do conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota 

no “tratamento” do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se 

alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível. E 

essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de 

educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, 

humildes e persistentes (FREIRE, 1996, p. 13). 

 

 

Em suas obras, Freire defende o respeito aos educandos como parte do processo 

educacional, a esperança que exige ação, com a busca de propósitos e significados para o 

ensino, práticas dotadas de sentido. Conduzir o espaço escolar para a construção de 

conhecimentos que permita ao aluno “ser mais”. Destaca, com bastante ênfase, o papel da 

educação em uma escola que problematiza a realidade dos educandos, com alta prioridade 

para o diálogo, sobretudo no intuito de desvelar as contradições da sociedade “que não é, está 

sendo.” (FREIRE, 1996, p. 29). Consiste em dever ético dos educadores de não ocultar o 
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caráter político transformador de sua ação. 

  

Outro fator que merece ser assinalado é a presença da ótica humanizadora na obra de 

Freire, que se caracteriza como processo ontológico da educação. Ou seja, a ética é 

indissociável ao trabalho do professor, sabendo da condição terrena e percebendo o outro à 

sua volta. Freire enfatiza também o convívio com a diversidade como premissa para viver 

melhor, a necessidade de romper com a opressão e de, ao mesmo tempo, não se tornar 

opressor.  

A educação para a autonomia aponta como princípio importante a escuta dos 

educandos, tornando-os protagonistas de seu processo educativo. Para que uma prática 

educativa ganhe significado, a educação deverá possuir um caráter democrático, consolidada a 

partir da leitura do mundo, da realidade, visando à participação coletiva, pois “o educador 

democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade 

crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão.” (FREIRE, 1996, p.13).  

 

Considerando o que foi dito até aqui, é legítimo indagar: como o ensino da 

Sociologia pode contribuir para o currículo do ensino médio? Em outras palavras, é possível o 

cumprimento do seu papel pedagógico no contexto atual da escola e quando prevalece a 

construção histórica moderna de aluno? Conforme destaca Dayrell:  

 

[...] Pode causar estranheza tal afirmação, uma vez que há uma tendência à 

naturalização da categoria “aluno”, como se fosse uma realidade dada, 

universal, identificada imediatamente com uma condição de menoridade, 

seja da criança ou do jovem, marcada por uma relação assimétrica com o 

mundo adulto (DAYRELL, 2007, p. 1119). 

 

No atual contexto, ainda torna-se visível o modelo escolar pautado na disciplina, uma 

estrutura de “maquinaria escolar” somada à ausência de reflexão no contexto da prática 

educativa. Desta forma, como pode o professor atuar com intuito de estabelecer mediações 

com o mundo, canalizando elementos de dialogicidade para autonomia dos educandos, 

quando são visíveis as relações de tensão na sala de aula? Para Freire: 

 

Não há, porém, humanização na opressão, assim como não pode haver 

desumanização na verdadeira libertação. Mas, por outro lado, a libertação 

não se dá dentro da consciência dos homens, isolada do mundo, senão na 

práxis dos homens dentro da história que, implicando na relação 

consciência-mundo, envolve a consciência crítica desta relação (FREIRE, 

1981, p. 78-79). 
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Neste sentido, advogamos que toda proposta educacional deve considerar os 

educandos como sujeitos, desfazendo-se das formas hierarquizantes que desqualificam o saber 

resultante de suas vivências. O currículo e a escola precisam ampliar a compreensão sobre os 

jovens, deixando de considerá-los somente como uma categoria social, passando a considerá-

los como sujeitos que amam, sofrem e possuem projetos de vida. E neste caso o 

estabelecimento do diálogo constitui elemento essencial para o docente ampliar o sentido de 

sua prática, dada as diferentes realidades e cenários culturais em que os jovens do ensino 

médio estão inseridos. No decorrer deste trabalho discorreremos mais sobre o sentido de 

diálogo nas obras de FREIRE. 
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CAPÍTULO II – O CURRÍCULO E AS CONTRADIÇÕES DA ESCOLA 

 

2.1  O currículo  

 

Ao iniciarmos nossa busca, com o objetivo de desvelar as características do processo 

de inserção do componente curricular de Sociologia na educação básica paulista, tornou-se 

importante ampliar nossas pesquisas sobre o tema currículo. Por tratar-se de um conceito 

abrangente, multifacetado, objeto de muitos debates e postulações, estando no rol das 

discussões para o desenvolvimento de diretrizes para o ensino médio. 

 

De acordo com Lopes e Macedo (2011, p. 20), os estudos “[...] apontam que a 

primeira menção ao termo currículo data de 1633, quando aparece nos registros da 

Universidade de Glasgow referindo-se ao curso inteiro seguido pelos estudantes.” Já Moreira 

e Silva (1995) fazem uma análise histórica, desde as primeiras tendências sobre os estudos de 

currículo nos EUA e Inglaterra. No livro Currículo, Cultura e Sociedade, os autores 

apresentam a visão dos “reconceitualistas” (aqueles que se baseavam na tradição humanista e 

hermenêutica) e dos “curriculistas”, que se fundamentam no neomarxismo e na teoria crítica. 

Para estes autores, “o currículo é considerado um artefato social e cultural.” (MOREIRA; 

SILVA, 1995, p. 7). Nesta perspectiva,  

 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 

desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em 

relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares. O 

currículo produz identidades individuais e sociais particulares. O currículo 

não é um elemento transcendente e atemporal – ele tem uma história, 

vinculada às formas específicas e contingentes de organização da sociedade 

e da educação (MOREIRA; SILVA, 1995, p. 8).  

 

Além disso, para estes autores, o currículo está associado às lógicas de eficiência e 

controle: “O campo do currículo tem sido associado, tanto em suas origens como em seu 

posterior desenvolvimento, às categorias de controle social e eficiência social.” (Ibid., p. 11). 

No tópico currículo e ideologia, eles ampliam a visão do conceito presente no ensaio de 

Althusser intitulado A ideologia e os Aparelhos Ideológicos de Estado:  

 

Ainda temos muito a compreender e aprender sobre as formas pelas quais o 

conhecimento transmutado em currículo escolar atua para produzir 

identidades individuais no interior das instituições educacionais. A ideologia 

certamente está no centro de desse processo. Neste sentido, falar de currículo 

implica necessariamente levantar a questão da ideologia (MOREIRA e 

SILVA, 1995, p. 25-  26). 
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No que se refere ao currículo e cultura, os autores entendem que: 

 

O currículo é, assim, um terreno de produção e de política cultural, no qual 

os materiais existentes funcionam como matéria-prima de criação, recriação 

e, sobretudo de contestação e transgressão (Ibid., p. 28).  

 

 

E, ainda observam as relações entre currículo e poder na sociedade, constatando que:  

 

[...] o currículo é expressão das relações sociais de poder. Por outro lado, 

apesar de seu aspecto contestado, o currículo, ao expressar essas relações de 

poder, ao se apresentar, no seu aspecto “oficial”, como representação dos 

interesses do poder constitui identidades individuais e sociais que ajudam a 

reforçar as relações de poder existentes, fazendo com que os grupos 

subjugados continuem subjugados. O currículo está, assim, no centro de 

relações de poder. Seu aspecto contestado não é demonstração de que o 

poder não existe, mas apenas de que o poder não se realiza exatamente 

conforme suas intenções (Ibid., p. 29).  

 

Em outra perspectiva, apresentamos a visão de currículo de Forquin (1993), discutida 

no livro “Escola e Cultura: Bases epistemológicas do conhecimento escolar”.  Para este autor:  

 

Toda pedagogia cínica, isto é, consciente de si como manipulação, mentira 

ou passatempo fútil, destruiria a si mesma: ninguém pode ensinar 

verdadeiramente se não ensina alguma coisa que seja verdadeira ou válida 

aos seus próprios olhos (FORQUIN, 1993, p. 9). 

 

Vemos aí uma visão mais otimista do currículo: “Incontestavelmente, existe, entre 

educação e cultura, uma relação íntima, orgânica” (Ibid., p. 10). Referindo-se ao pensamento 

de Hannah Arendt, Forquin destaca as implicações do que esta autora chama de “natalidade”. 

Isto é, o fato de os seres humanos nascerem em um mundo que preexiste remete à questão da 

importância da transmissão da cultura existente. Assim, a sociedade precisa acolher os seus 

novos membros, pois a continuidade do mundo depende do aprendizado. Trata ainda da 

importância da manutenção da memória viva e afirma que a educação ensinada aos alunos é 

uma cultura legitimada por aprovação social. A cultura ensinada nas escolas seria uma versão 

autorizada pela sociedade.  

 

Ao destacar aspectos importantes da tradição, Forquin faz uma crítica à modernidade 

e ao seu caráter autodestrutivo na medida em que se liga, organicamente, à efemeridade dos 

referenciais culturais de sociedade. Na referida obra, o autor ainda traz uma análise da Grã-
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Bretanha, mostrando que os vários ideais de currículo podem coexistir num campo plural das 

ciências da educação.  

 

Em “Currículo: Teoria e História”, Ivor Goodson (1995) dá destaque a aspectos da 

história do currículo, com foco na história social. Segundo este autor, é preciso entender que a 

inclusão ou a exclusão de certos conteúdos no currículo tem conexões com a inclusão ou 

exclusão dos sujeitos na sociedade. O currículo não pode ser focado em si mesmo, mas deve 

ser visto como fator de produção de sujeitos que pertencem a uma classe, raça, gênero, etc. 

Para ele, tanto o currículo bem sucedido quanto o mal sucedido são importantes. Este autor 

considera que os processos merecem ênfase assim como os resultados. De acordo com o autor,  

 

Uma história do currículo não deve tampouco cair na armadilha de ver o 

processo de seleção e organização do conhecimento escolar como um 

inocente processo epistemológico em que acadêmicos, cientistas e 

educadores, desinteressados e imparciais determinam, por dedução lógica e 

filosófica, aquilo que lhe melhora, convém ensinar às crianças, jovens e 

adultos. O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, 

mas um processo social [...] (GOODSON, 1995, p.12). 

 

Goodson visualiza, ainda, o currículo como conflito social, destacando a autonomia 

das experiências em sala de aula, da construção pré-ativa, mas com abertura para que as 

interações possam trazer outros significados no processo educacional. Para ele, os 

documentos escritos são testemunhos visíveis e públicos de que a mudança acontece, e que o 

mais importante é a prática em sala de aula. 

 

Michael Apple (2006) faz uma análise crítica do currículo, considerado por ele como 

um objeto de mediação entre o conhecimento e o aluno. No entanto, o currículo nunca será 

uma montagem neutra de conhecimentos. Estes documentos sempre trarão visões de mundo 

do grupo ou de pessoas que farão a seleção dos conteúdos, sendo objeto de conflito e tensão a 

partir de compromissos políticos e econômicos que organizam ou desorganizam um povo. 

 

Este autor estadunidense traz uma importante reflexão sobre o conceito de 

hegemonia na sociedade atual em sua obra Ideologia e Currículo, advogando que o projeto 

capitalista neoliberal se sobrepõe a qualquer outro direcionamento na estrutura econômica e 

social. O homem e a sociedade são reféns de uma via de mão única: o mercado. Neste campo, 

os papéis sociais estão bem definidos, com a perceptível competição na esfera do trabalho e a 

tentativa de uma vida melhor através da educação. Por conseguinte, a possível ascensão na 
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escala social - necessária conforme a ideologia capitalista – possibilitada a partir do acúmulo 

de capital cultural. A teoria tradicional, de visão funcionalista, entende a educação como 

elemento voltado ao cumprimento de papéis sociais que, atualmente, se vinculam 

prioritariamente às exigências do mercado de trabalho. 

 

Apple (2006) aborda ainda o currículo oculto, aquele que coloca a desigualdade e o 

controle social exercido pelas instituições de ensino como algo natural. Neste aspecto, 

observamos que as escolas ensinam de maneira velada e seus professores e administradores 

por vezes não sabem que estão contribuindo, inconscientemente, para a continuidade deste 

paradigma. Há uma distribuição desigual de capital econômico e capital cultural na sociedade 

sendo que, nas sociedades industriais avançadas, as escolas são distribuidoras desse capital 

cultural e desempenham um papel central na conservação e legitimidade das formas de 

conhecimento.  

 

Ao discutir conhecimento educacional, o problema central se coloca com a pergunta: 

o que vamos defender? O que devemos ensinar na escola? O conhecimento deve ser visto 

como uma forma de distribuição mais ampla de bens e serviços de uma sociedade? Tanto os 

conhecimentos abertos, como os ocultos, encontrados nos ambientes escolares, assim como os 

princípios de seleção, organização e avaliação desse conhecimento, devem ser 

problematizados para que as ideologias sociais e econômicas e os seus significados 

subjacentes possam ser examinados com cuidado. Kallos, citado por Apple (2006), observou 

que qualquer sistema educacional tem tanto funções manifestas quanto latentes que precisam 

ser caracterizadas não só em termos educacionais, mas principalmente em termos políticos e 

econômicos.  

 

Precisamos saber quais são as funções específicas do sistema educacional. 

Destacamos, então, a importância de que as escolas ensinem orientadas por uma visão de uma 

sociedade mais justa, e não somente pela maximização da produtividade acadêmica.  

 

2.2  Reprodução ou transformação? 

 
Na sociedade de classes, as famílias estruturam seus ideais sociais a partir da 

escolarização. Ainda há um modo arraigado de pensar sustentado na ideia de que a escola 

proporciona, linearmente, a ascensão social. Mas o que percebemos, com Bourdieu (2009), é 

que, ao contrário, a escola por vezes acaba por legitimar as desigualdades, num processo onde 
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muitos indivíduos estão separados do capital cultural necessário para frequentar as aulas, mas 

partem do mesmo ponto inicial de outros com maior poder aquisitivo.  

 

Ao considerar o conceito de habitus como elemento estruturante e presente nas 

relações entre escola, grupos sociais e família, o autor demonstra que a realidade dos 

indivíduos é definida na relação entre forças objetivas e subjetivas; e que, embora os sujeitos 

busquem traçar mudanças, por vezes acabam permanecendo presos à estrutura. Com a 

transmissão da cultura hegemônica, a escola está no centro de um processo de permanência ou 

mudança. Ou seja,  a escola tanto poderá reproduzir a desigualdade social como poderá ter um 

papel importante no acesso ao conhecimento necessário para a construção de identidades 

individuais e coletivas capazes de resistir à dominação. De acordo com o pensamento de 

Bourdieu, descrito por Ortiz:  

 

O habitus enquanto sistema de disposições duráveis é matriz de percepção, 

de apreciação e de ação, que se realiza em determinadas condições sociais. A 

situação particular que enfrenta um ator social específico se encontra, 

portanto, objetivamente estruturada; a adequação entre o habitus e essa 

situação permite, dessa maneira, fundar uma teoria da prática que leve em 

consideração tanto as necessidades dos agentes quanto a objetividade da 

sociedade. Bourdieu denomina campo esse espaço onde as posições dos 

agentes se encontram a priori fixadas. O campo se define como o lócus onde 

se trava uma luta concorrencial entre os atores em torno de interesses 

específicos que caracterizam a área em questão (ORTIZ, 1994, p.19). 

 

 

A reprodução se faz presente, tornando-se necessário ampliarmos a visão sobre 

esta problemática.  A teoria de Bourdieu é de grande importância para a Sociologia da 

Educação, pois toda essa engrenagem - ou “maquinaria escolar” reguladora - pode atuar para 

a garantia de status para determinados grupos, delineando a formação e ocupação de 

determinados papéis sociais, que podem ser definidos por uma lógica estratificada de 

sociedade. Esses são pontos analisados na estruturação da escola moderna, que permitem uma 

visão das novas funções da escola e da emergência de modelos que viriam a moldar os 

indivíduos conforme interesses diversos na contemporaneidade:  

 

 A educação, na teoria de Bourdieu, perde o papel que lhe fora atribuído de 

instância transformadora e democratizadora das sociedades e passa a ser 

vista como uma das principais instituições por meio da qual se mantêm e se 

legitimam os privilégios sociais (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p. 17). 

 

A análise sobre a educação de Bourdieu leva a crer que a escola se configura como 
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elemento contraditório. O cenário em que esta instituição está inserida é percebido como um 

conjunto complexo de interesses e conflitos em sua função na sociedade. De modo que há 

uma estruturação de métodos que convergem para a criação de um currículo perpassado pela 

intencionalidade da manutenção da ordem e da funcionalidade social. Mas, mesmo em 

Bourdieu, percebemos que a busca pelo sucesso escolar nos indivíduos das classes populares 

traz consigo uma subjetivação capaz de promover mudanças em situações de grande 

objetividade. 

 

Neste cenário, estruturado e amalgamado sob a ótica de classes: “a escola 

privilegiaria, dissimuladamente, quem, por sua bagagem familiar, já é privilegiado” (Ibid., p. 

29). Mas quais os caminhos que levariam à formação de um educador crítico? Como 

desenvolver uma prática para mudança em um ambiente adverso? É importante 

considerarmos as contradições da escola. De forma que, não podemos pensá-la como uma 

instituição homogênea, pois, como argumentam os autores, fazendo uma crítica à teoria de 

Bourdieu, há diversidade no sistema de ensino: “As escolas e os próprios professores, dentro 

delas, não seriam todos iguais. Há variações no modo de organização, nos princípios 

pedagógicos adotados, nos critérios de avaliação, etc.” (Ibid. p. 33-34). 

 

Ao refletirmos sobre a escola, abordamos suas características reprodutoras, mas 

ampliamos essa reflexão para também perceber as suas contradições. É por meio da leitura da 

realidade social que percebemos as desigualdades do modelo capitalista e a ideologia desse 

modo de produção que perpassa a intencionalidade da educação básica. Percebemos também 

que há uma diversidade de ações que envolvem o fazer educativo da escola e, por isso, 

alertamos para os riscos do pensamento ingênuo, pois, ao mesmo tempo em que convivemos 

com as reformas neoliberais na educação, também percebemos movimentos contrários.  

 

Nos tempos atuais também estão sendo realizadas, principalmente por demandas de 

atores sociais, ações afirmativas visando maior integração de indivíduos na sociedade, 

atingindo, principalmente, grupos minoritários. Neste raciocínio, temos também a luta da 

sociedade, desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação (1932) na construção de uma 

educação pública que preserva a laicidade, a obrigatoriedade e a gratuidade. Vemos, assim, 

que há esforços individuais e / ou coletivos que demandam que a escola, de maneira ativa, 

cumpra sua função social. Tomando por base o pensamento de Canoy, Oliveira, (2009) afirma 

que: 
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[...] no capitalismo, se consideramos as análises que apontam para o papel 

reprodutor das relações sociais desempenhado pelo sistema escolar, as 

instituições educacionais não são apenas reprodutoras das concepções da 

classe dominante sobre a qualidade e a quantidade de educação que deve ser 

oferecida. Para ele, as escolas públicas refletem também demandas sociais, 

pois são reivindicações sociais que acabam por moldar o Estado e a 

educação e, por isso, as reformas exigidas podem parecer cooptadas ou 

manipuladas. Porém, supor que elas sejam inteiramente manipuladas é 

subestimar a consciência dos grupos subalternos na sociedade capitalista. 

[...]  (OLIVEIRA, 2009, p. 19). 

 

 É certo que, mesmo tendo perdido o monopólio da inculcação cultural na atualidade, 

a escola continua sendo um espaço importante para refletir sobre a justiça social almejada 

pela sociedade. Em um contexto contraditório, à luz das teorias e práticas, os atores devem se 

entender como sujeitos históricos e, em um processo que embora se apresente adverso, não 

pode ser tomado como algo determinado. 

 

Mesmo considerando as transformações produtivas e sociais em curso, é 

preciso discutir a função social da educação e da escola à luz do processo de 

formação dos homens, como sujeitos históricos, enfatizando o papel da 

organização escolar como instituição criada por esses sujeitos e seus 

desdobramentos na organização da sociedade [...] (OLIVEIRA, 2009, p. 

244). 
 

Dessa forma, para que a autonomia do indivíduo – uma das metas da escolarização 

básica - signifique mais igualdade de oportunidades para os sujeitos que a frequentam, deve-

se priorizar a reflexão no exercício docente. A atuação do professor requer o entendimento de 

que o conhecimento se relacione contextualmente com os sujeitos, entendendo a função social 

da escola em conformidade com o que afirma Paro:  

 

 

[...] sem dúvida nenhuma, hoje a principal falha da escola com relação a sua 

dimensão social parece ser a omissão na função de educar para a 

democracia. Sabendo da gravidade dos problemas e contradições sociais 

presentes na sociedade brasileira – injustiça social, violência criminalidade, 

corrupção, desemprego, falta de consciência ecológica, violação de direitos, 

deterioração dos serviços públicos, dilapidação do patrimônio social, 

privatização dos bens públicos e do Estado, etc. – que só fazem agravar com 

o decorrer do tempo, e considerando que uma sociedade democrática só se 

desenvolve e se fortalece politicamente de modo a solucionar seus 

problemas se contar com a ação consciente e conjunta de seus cidadãos [...] 

(PARO, 2007, p. 18). 

 

 

 Mesmo reconhecendo os limites da escola para o processo de transformação 

social, a discussão coletiva sobre os métodos, conteúdos, práticas e modelos vigentes devem 
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contribuir para uma escola de mudança. Cabe lembrar que o artigo 206 da Constituição 

Federal e o inciso III do artigo 3º da LDBEN assegura o pluralismo das ideias e de 

concepções pedagógicas.   
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 CAPÍTULO III – A IMPLANTAÇÃO DA SOCIOLOGIA NO CURRÍCULO 

DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

 

3.1  A Sociologia como componente curricular 

 

Há mais de um século discute-se a presença da Sociologia no currículo da escola 

secundária brasileira, mais precisamente desde o governo provisório de Marechal Deodoro 

(1889-1891), cujo Ministro da Instrução Pública, Benjamim Constant, conhecido por divulgar 

as ideias positivistas de Comte no Brasil. Em sua reforma, o ensino dessa ciência já figurava 

no Plano Nacional de Ensino, mas não chegou a vingar. Conforme verificamos, somente em 

1925, com a Reforma Rocha Vaz, a Sociologia torna-se obrigatória nos anos finais dos cursos 

preparatórios.  

 

 Em 1931, houve a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, a Sociologia 

permaneceu como disciplina obrigatória. Já a Reforma Capanema, em 1942, redefiniu o 

ensino secundário em dois formatos: o clássico e o científico e, nesta reforma, o ensino de 

Sociologia deixa de ser obrigatório na escola secundária. Em 1961, houve a aprovação da 

primeira LDB, Lei 4.024, no entanto, a nova legislação não contemplou o retorno da 

Sociologia no ensino secundário, mesmo neste período considerado como democrático 

(MORAES, 2011). 

 

Para Moraes, o fato de a Sociologia ter sido excluída dos currículos do ensino 

secundário no Brasil por décadas não está diretamente associado às questões de preconceito 

ideológico, mas antes pelo não convencimento de sua importância para a burocracia 

educacional. Embora a ideologização em torno de sua exclusão tenha se transformado em 

argumento para justificar o seu retorno. Segundo este autor: 

 

[...] a exclusão da Sociologia do currículo prende-se menos a preconceitos 

ideológicos e mais à indefinição do papel dessa disciplina no contexto de 

uma formação que se definia mais orgânica, resultado do estabelecimento de 

uma burocracia mais técnica e mais exigente ou convicta em relação à 

concepção de educação. De certa forma, pode-se dizer que os defensores da 

Sociologia não conseguiram convencer essa burocracia educacional quanto à 

necessidade de sua presença nos currículos. [...] (MORAES, 2011, p. 365). 
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O debate sobre o ensino da Sociologia na educação básica, segundo Moraes (2003) 

tem sido intermitente, de modo que o autor passa a nomear a situação de “tradição bissexta”. 

Nos artigos apresentados sobre o tema, Moraes faz uma periodização das diversas inserções e 

retiradas da Sociologia no currículo da educação básica no Brasil, detalhando os aspectos 

relacionados à campanha pelo seu retorno da entre os anos de 1998 e 2008. O Quadro 2, 

disposto a seguir, apresenta um resumo de datas importantes para a discussão do histórico da 

Sociologia no ensino médio: 

 

Quadro 2 – Resumo da Cronologia de Intermitência da Sociologia no Currículo do 

Ensino Secundário no Brasil 

Datas e acontecimentos Descrição 

1891 - Passagem de Benjamim Constant pelo 

Ministério da Instrução Pública no governo 

provisório de Deodoro da Fonseca. 

 

Início da história da Sociologia no nível 

médio – Sua reforma educacional previa a 

Sociologia como obrigatória, mas não 

chegou a vingar. 

1925 - Reforma Rocha Vaz 

 

A Sociologia torna-se obrigatória nos anos 

finais dos cursos preparatórios. 

1942 - Reforma Capanema 

 

Marca o fim da obrigatoriedade do ensino de 

Sociologia na escola secundária. 

1982 - Lei n. 7.044/1982 

 

 

Flexibiliza a obrigatoriedade do 2º grau 

profissionalizante e abre espaço para uma 

escola média de caráter geral formativo, com 

possibilidade para o retorno não obrigatório 

da Sociologia. 

1996 - Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN. 

 

 

O texto aprovado possui um caráter ambíguo, 

pois propõe que “os alunos devem 

demonstrar conhecimentos de Sociologia e 

Filosofia”. 

2008 – Lei 11.684/2008 

 

 

Garante a obrigatoriedade da Sociologia e da 

Filosofia em todas as séries do ensino médio 

brasileiro. 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, com base em MORAES (2011). 
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Vale lembrar que, ao longo da década de 1980, essa disciplina ainda não figurava 

plenamente em todo o sistema. Mas, esta década marca, segundo este autor, o início do 

retorno da Sociologia para os currículos, coincidindo com a redemocratização do país. No 

Estado de São Paulo, foi recomendada pela Resolução 236/1983 (apud MORAES, 2011, p. 

368) e, em decorrência desta legislação, houve necessidade de realização de concurso público 

para contratação de docentes e nomeação de equipe técnica para a área de Sociologia na então 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas – CENP, (atual CGEB), órgão responsável 

pela formulação da proposta programática da disciplina. 

 

Com efeito, na década de 1990, o governo do Estado de São Paulo elaborou uma 

reestruturação na rede de ensino, promovendo maior racionalização, com valorização de 

disciplinas já tradicionais do currículo. Esta situação se arrastou por algum tempo e o que 

parecia, a princípio, uma conquista - a LDBEN de 1996 - tornou-se uma legislação ambígua, 

ao destacar, em seu texto, que o aluno do ensino médio deveria demonstrar “domínio de 

conhecimentos de Filosofia e Sociologia".   

 

A redação do texto da Lei fez com que os sistemas de ensino dos estados da 

Federação tratassem a Sociologia como conteúdo a ser trabalhado no interior das disciplinas 

já existentes, acarretando o desprestígio dos profissionais das Ciências Sociais na educação 

básica. A partir de então, vários grupos sociais organizados, como sindicatos, estudantes, 

especialistas, juntamente com a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) propuseram uma 

discussão nacional sobre a necessidade de garantir a obrigatoriedade desta área do 

conhecimento no ensino médio. A este respeito, uma pesquisadora do tema destaca que:  

 

O estudo da realidade social e política, que é um dos focos obrigatórios da 

LDB, certamente se beneficia do acúmulo de conhecimentos da sociologia. No 

entanto, esta é quase uma desconhecida dos estudantes, dos pais dos estudantes 

e de muitos professores de outras áreas. A defesa pela sua obrigatoriedade dá-se 

para garantir-lhe um espaço na escola, um espaço para que seus temas e 

discussões fundamentais cheguem aos estudantes (MOTA, 2005, p. 6). 

 

Em 2000, um projeto de Lei do deputado Padre Roque foi encaminhado ao 

Congresso, onde tramitou sem muitas dificuldades. No entanto, o projeto foi vetado pelo 

então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sob a alegação de falta de 

profissionais qualificados. Com a mudança de governo, em 2003, a discussão teve 

continuidade e, em 2006, o MEC emitiu um Parecer favorável à obrigatoriedade da Sociologia 

no currículo do ensino médio. Contudo, este Parecer foi refutado por vários estados da 
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Federação, a exemplo de São Paulo. O debate permaneceu como objeto de luta, na esfera 

política, pela mudança da LDBEN com a finalidade de garantir a inclusão da Sociologia e a 

da Filosofia como disciplinas obrigatórias no currículo do ensino médio. 

 

Com a alteração da Lei, em 2008, o artigo 36 estabeleceu novas diretrizes para o 

ensino médio brasileiro, determinando a obrigatoriedade dessas duas disciplinas no ensino 

médio, com a seguinte redação: 

 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste 

Capítulo e as seguintes diretrizes: 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; 

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa 

dos estudantes; 

[...] 

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias 

em todas as séries do ensino médio (BRASIL, 2008). 

 

Pode-se afirmar, assim, que o retorno do ensino da Sociologia no ensino médio foi 

uma reivindicação de organizações de estudantes de Ciências Sociais, sindicatos e até mesmo 

de especialistas em educação que consideraram a importância do papel da Sociologia no 

currículo. Vale registro que esta “bandeira” já havia sido defendida pelo sociólogo Florestan 

Fernandes desde a década de 1950, mas já apontava para as questões estruturais do ensino 

secundário que poderiam dificultar a inserção da Sociologia.  

 

Consideramos que mesmo com os avanços produzidos pela Lei de Diretrizes e Base 

da Educação de 1996 – batizada de Lei Darcy Ribeiro em homenagem ao antropólogo que 

esteve inicialmente à frente de sua elaboração – uma quantidade significativa de alunos do 

ensino médio, e no caso do Estado de São Paulo, a maior rede pública de ensino médio do 

Brasil -, estavam em sua maioria,  privados de discussões específicas, de cunho sociológico na 

sala de aula com profissionais das Ciências Sociais. Este tema deve ser objeto de análise, pois 

a ausência da Sociologia na educação secundária deixou uma lacuna teórica nas discussões 

sobre sua contribuição para o currículo. Destarte que o currículo é um campo de disputas 

políticas, torna-se importante buscar um maior entendimento sobre os efeitos dessas idas e 

vindas para a educação brasileira. A este respeito, Mota novamente observa: 
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[…] sociologia no ensino médio é uma área "nova" na escola e com escassa 

produção científica. Digo "nova" porque é uma disciplina cuja trajetória na 

escola é relativamente recente, datando de 1925, ano em que pela primeira 

vez foi oferecida obrigatoriamente nos currículos escolares brasileiros, 

introduzida pela Reforma Rocha Vaz. Ademais, ainda ocupa um lugar 

marginal no rol dos componentes curriculares, figurando com pouca carga 

horária ou tendo seus conteúdos diluídos em outras ciências humanas, ou 

ainda como integrante do conjunto de práticas e disciplinas da parte 

diversificada do currículo, o que possivelmente a impede de conquistar e 

solidificar seu espaço numa estrutura de ensino ainda majoritariamente 

disciplinar. Quanto à produção científica recente, raros são os trabalhos que 

tematizam o assunto
 
(MOTA, 2005, p. 4). 

 

Ainda é Mota quem argumenta: 

Atualmente, investigar e discutir a sociologia no ensino médio é de especial 

relevância para a percepção do seu processo de construção e instituição na 

escola, e também da sua recepção social, seja pelos alunos, pais ou 

professores. Debruçar-se sobre esse tema a partir das perspectivas de 

professores, no atual estágio da sua incipiente constituição como disciplina 

escolar, permite-nos perceber o imaginário e as expectativas que existem e 

que têm sido difundidas a respeito de sua especificidade e de sua 

importância (ou não) na educação escolar dos estudantes (Ibid., p. 2). 
 

Uma recente pesquisadora do tema ainda constata que: 

 

[...] outro problema é a ausência de discussão, pois há pouquíssimos estudos 

sobre o ensino de sociologia, embora a disciplina seja ministrada no nível 

médio, livros sejam escritos e estudantes de ciências sociais sejam formados 

para esse fim, mas as experiências dessa prática continuam dispersas, 

fazendo-se, pois necessária a reunião de informação acerca dessas práticas 

(TAKAGI, 2007, p. 16). 

 

Como se vê, a lacuna teórica de que falamos acima tem consequências. Ao destacar o 

papel dos intelectuais, e mesmo não acreditando que o conhecimento científico seja redentor, 

Pierre Bourdieu alerta para o seguinte fato: 

 

A ausência de teoria, de análise teórica da realidade, que a linguagem do 

aparelho encobre, engendra monstros. O slogan e o anátema conduzem a 

todas as formas de terrorismo. Eu não sou bastante ingênuo para pensar que 

a existência de uma análise rigorosa e complexa da realidade social seja 

suficiente para evitar todas as formas de desvio terrorista ou totalitário. Mas 

estou certo de que a falta de uma tal análise deixa o campo livre para isto. É 

por isso que, contra o anticientismo que está em moda e que delicia os novos 

ideólogos, eu defendo a ciência e mesmo a teoria quando ela consegue uma 

melhor compreensão do mundo social. Não se trata de escolher entre o 

obscurantismo e o cientismo (BOURDIEU, 1983, p. 15). 

 

É preciso reconhecer, assim, que mesmo incipiente, é certo que a reintrodução da 

obrigatoriedade dessa disciplina, em 2008, reascendeu o debate em torno de consensos 
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mínimos sobre conteúdos importantes para o currículo escolar no ensino médio. Pesquisas 

estão sendo realizadas nas universidades e discutidas em congressos e encontros de 

professores, de que são exemplos o Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação 

Básica (ENESEB) e também o I e II Encontro Estadual de Ensino de Sociologia do Estado de 

São Paulo, ocorridos em 2009 e 2011 respectivamente, organizados pela Sociedade Brasileira 

de Sociologia - SBS.  

 

Tomando as reflexões de Mota como referência – pois sabemos que a Sociologia se 

encontra presente na educação básica por força de lei - entendemos a dinâmica de sua 

legitimação como um processo. Assim, concordamos com a autora quando afirma que:  

 

A sociologia figurar como sugestão para compor o ensino médio já é um 

resultado positivo das lutas dos professores e envolvidos com a sua defesa na 

escola. Porém, nas condições em que é referida, tem suas possibilidades 

limitadas, uma vez que seus conteúdos podem ser diluídos em projetos 

interdisciplinares ou ainda em outras matérias. É a partir dessa realidade que 

sociólogos, estudantes, educadores e políticos retomam articulações e 

reivindicações pelo seu retorno obrigatório à escola. Nesse sentido, pressões 

por parte das coordenações de cursos das ciências sociais, de universidades, 

de sindicatos, e a realização de eventos acadêmicos e científicos que 

promovam o debate e a visibilidade em torno do tema, bem como o esforço 

pela aprovação de projetos que tornem a sociologia obrigatória, têm sido na 

atualidade o canal promotor das discussões a respeito da sua importância na 

formação dos jovens brasileiros. É um movimento ainda em processo 

(MOTA, 2005, p. 6). 
 

 

Mais do que pesquisas acadêmicas sobre o tema em questão, muito ainda precisa ser 

feito para garantir a legitimidade da Sociologia na educação básica. Considerando as funções 

da educação e da escola, mesmo em uma ordem reprodutivista, é importante buscar o 

desvelamento de muitas contradições: 

 

A função educativa da escola, portanto, imersa na tensão dialética entre 

reprodução e mudança, oferece uma contribuição complicada, mas 

específica: utilizar o conhecimento, também social e historicamente 

construído e condicionado, como ferramenta de análise para compreender, 

para além das aparências superficiais do status quo real – assumido como 

natural pela ideologia dominante -, o verdadeiro sentido das influências de 

socialização e os mecanismos explícitos ou disfarçados que se utilizam para 

sua interiorização pelas novas gerações (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 

22). 
 

 

Sabemos que a redação original do texto da Lei 9394 de 1996, ao exigir dos egressos 

apenas o “domínio de conhecimentos de Filosofia e Sociologia”, visava garantir a 
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“flexibilidade do currículo”, colocando, na prática, estas importantes disciplinas para a 

formação dos jovens que cursam a educação básica em segundo plano. Com efeito, no Estado 

de São Paulo, a reinserção dessas disciplinas no currículo não alterou muito a situação 

anterior. Com uma carga horária obrigatória de apenas 1 hora-aula por semana por classe, o 

cumprimento de tal obrigatoriedade, em 2009, constituiu-se como mais um arranjo 

institucional. Isto porque, na prática, a Sociologia foi mantida em segundo plano, criando 

dificuldades e prejuízos ao trabalho do professor em função da falta de tempo para 

desenvolver, adequadamente, os conteúdos de ensino da disciplina. Assim, como afirma 

Ponce, o professor:  

 

(...) ao mesmo tempo em que é desconsiderado como criador de projetos e é 

desvalorizado com baixos salários e condições ruins de trabalho, é 

pressionado por um dia-a-dia corrido e tarefeiro. O tempo sempre lhe é curto 

para os múltiplos afazeres que lhe são solicitados, seja pelo grande número 

de aulas que tem de dar para sobreviver; seja pela pressão da burocracia que 

o obriga a gastar mais tempo com o preenchimento de papéis e relatórios do 

que com a sua tarefa fundamental; seja porque não dispõe do tempo que 

julga necessário com os alunos para a construção do conhecimento, ou ainda 

por que não dispõe do tempo necessário para construção do seu projeto de 

trabalho. O tempo é uma das razões de angústia do professor (PONCE, 1997, 

p.17-18). 

 

 

A respeito da problemática do tempo, a SBS, que vem propondo momentos de 

reflexão sobre o ensino de sociologia na educação básica por meio da realização de encontros 

estaduais e nacionais sobre o tema, divulgou uma carta com os seguintes dizeres: 

 

[…] Diversas pesquisas têm mostrado que o principal problema verificado 

na implantação da Sociologia no Ensino médio tem sido a carga horária 

reduzida que inviabiliza a construção de um projeto pedagógico e de uma 

proposta curricular de acordo com as necessidades dos estudantes. [...] (SBS, 

2011). 

 

Consideramos que a questão do tempo foi um dos fatores que mais interferiu nas 

condições de docência do professor de Sociologia do sistema público de ensino do Estado de 

São Paulo. Com apenas 1 hora-aula semanal por classe, um professor que optasse por uma 

jornada integral de 40 horas precisaria ministrar aulas em 33 classes com 35 alunos em média. 

Esta foi a situação vivida pelos professores entre 2009 e 2011. Ao final de 2011, ou seja, três 

anos após a mudança da Lei, a situação dos professores de Sociologia era mais grave do que a 

dos demais, o que levou a SEESP a ampliar a carga horária da disciplina para atender as 

reivindicações dos professores.  
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Assim, a nova matriz curricular do ensino médio do Estado de São Paulo, passou a 

contemplar 2 horas-aula semanais por classe, exceto no ensino noturno que ainda permaneceu 

com 1 hora-aula semanal na segunda série. A matriz curricular foi alterada pela nova gestão 

da SEESP que, embora conduzida pelo mesmo partido político da gestão anterior (o PSDB), 

promoveu mudanças neste cenário a partir de 2012.  Vale registrar que tal mudança contou 

com apoio da SBS que, em documento público, afirmou: 

 

[A] SBS vem por meio desta Carta Aberta manifestar seu apoio à proposta 

de alteração da matriz curricular apresentada pelo governo de São Paulo, 

afirmando sua importância para que possamos, juntos, melhorar o ensino 

público no país. [...] (SBS, 2011).  

 

 

Contudo, essa alteração de carga horária foi criticada por setores conservadores da 

sociedade, como ilustra este trecho do editorial do jornal Folha de São Paulo, 21 de dezembro 

de 2011, intitulado Lição Errada:  

 

A mudança que o governo de São Paulo decidiu realizar na grade curricular 

do ensino médio priva os estudantes de aulas de reforço voltadas para o 

vestibular e sacrifica disciplinas essenciais - como história e geografia, no 

período diurno, e português e matemática, no noturno. A compensação será 

o aumento da carga horária de matérias como arte, Filosofia e Sociologia. 

São, certamente, áreas relevantes do conhecimento, mas não correspondem 

às carências educacionais dos alunos de nível médio no país. Não faz sentido 

que sejam acrescentadas ao currículo em prejuízo de matérias fundamentais. 

Ademais, não é desprezível o risco de que Filosofia e Sociologia tornem-se 

meros pretextos para proselitismo ideológico de professores (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 21.12.2011). 

 

A resposta da Federação Nacional dos Sociólogos foi publicada na seção “Painel 

do Leitor” do mesmo jornal, no dia 28 de março de 2012: 

 

Em resposta ao editorial “Lição errada” que diz respeito ao aumento da 

carga horária de Filosofia, Sociologia e Artes no currículo do ensino médio 

no Estado de São Paulo, a Federação Nacional dos Sociólogos (FNS) tem 

esclarecimentos a fazer. O editorial ataca, de forma gratuita e 

preconceituosa, a Sociologia e outras Ciências Humanas. Do ponto de vista 

objetivo, baseado em que pressupostos o texto afirma que incluir (conforme 

determinado por lei) ou aumentar as cargas horárias de Sociologia, Filosofia 

ou artes sejam "experimentalismos duvidosos", e "Matemática e Português" 

sejam disciplinas "estruturantes"? Para efeitos de uma formação que 

privilegie a construção da cidadania e a despeito da atual formação 

instrumental, utilitarista e individualista que visa apenas o mercado e o 

sucesso individual, acreditamos que Sociologia, Filosofia ou Artes devem ter 

primazia ou importância equivalente (FOLHA DE SÃO PAULO, 

28.03.2012). 
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Contudo, mesmo considerando o aumento da carga horária da disciplina de 

Sociologia, em 2012 como um avanço, é importante ter claro que o professor enfrenta ainda 

outras dificuldades. Conforme Ponce: 

 

(...) o aumento do número de aulas por dia ou de dias letivos por ano 

desacompanhado de um projeto de escola e de formação de professores, tem 

sido anunciados como soluções, em si mesmos para os problemas da 

educação. Pode-se aumentar tanto o espaço quanto o tempo na formação de 

professores ou nas redes de educação de maneira geral, sem a qualidade da 

formação e da educação sejam melhoradas (PONCE, 1997, p. 43-44). 

 

Como o ensino de Sociologia poderia contribuir para a melhoria da educação, 

resguardando seu caráter científico, suplantando a concepção tributária de ciência e ainda 

tendo o papel na construção da cidadania, da democracia, da convivência com as diferenças, 

da não conformidade com as injustiças no atual contexto do ensino público? É preciso 

ressaltar que a Sociologia não age isoladamente, pois como demonstra Paro (2007), a escola 

possui uma função social que pode ser entendida como a busca de uma educação que possa 

trazer aos sujeitos:  

 
(...) uma vida com maior satisfação individual e melhor convivência social. 

A educação, como parte da vida, é principalmente aprender a viver com a 

maior plenitude que a história possibilita. Por ela se toma contato com o 

belo, com o justo e com o verdadeiro; aprende-se a compreendê-los, a 

admirá-los, a valorizá-los e a concorrer para a sua construção histórica, ou 

seja, é pela educação que se prepara para o usufruto (e novas produções) dos 

bens espirituais e materiais. Tudo isso não se dá como simples aquisição de 

informação, mas como parte da vida (...) (PARO, 2007, p. 21-22). 

 

 

Ao analisar o ensino de Sociologia na educação básica, Mota traz três constatações 

importantes quando se trata de concepções curriculares naturalizadas pela sociedade:  

 

[…] Uma é divorciar as ciências entre as que ensinam a pensar e as que 

ensinam a fazer. Com relação à primeira: por que a matemática e a química, 

por exemplo, geralmente não são localizadas como lugares do crítico e da 

cidadania? E será que a sociologia tem cumprido suas "promessas" de 

construir essas dimensões nos estudantes? (MOTA, 2005, p. 12). 

 

A segunda constatação da pesquisadora: 

 

[...] é associar a sociologia e o seu ensino diretamente à transformação 

social. Uma perspectiva histórica da origem e constituição da sociologia 

enquanto ciência revela claramente que nem sempre sua vocação teve esse 
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horizonte. Uma infraestrutura epistemológica proporcionada pelos 

conhecimentos sociológicos pode, certamente, sensibilizar o olhar para a 

compreensão e atuação sobre os fenômenos sociais. Pensar sobre e 

compreender o mundo social é importante para dar-se conta de situações de 

opressão, preconceito, injustiça, bem como visualizar outras possíveis; não 

significa, no entanto, mudança imediata e linear da realidade e da própria 

pessoa que a estuda e interpreta (Ibid., p. 12). 
 

 

 Por último, Mota afirma que: 

 

Um terceiro efeito refere-se a uma postura que ignora processos educativos 

que acontecem fora da escola como construtores da criticidade, da reflexão, 

da cidadania. Denota um entendimento restrito de educação ao ambiente 

escolar. E, nesse sentido, diga-se de passagem, a escola, de maneira geral, 

reproduz rituais e crenças que pouca relação têm com um ensino daquela 

natureza. Se os estudantes, muitas vezes, não têm nenhuma possibilidade de 

ação dentro da sua própria escola, porque seus interesses são vistos como 

incompatíveis com uma aprendizagem de fato, como vão exercer ação 

naquele sentido? Como se gesta a cidadania e a crítica nesse cenário? (Ibid., 

p. 12 -13). 

 

 

As constatações desta pesquisadora em relação ao ensino de Sociologia são 

importantes para a compreensão dos limites e possibilidades desta disciplina como parte do 

currículo da educação básica, pois por vezes apregoa-se uma visão redentorista no tratamento 

deste componente curricular. Desta forma, entendemos que deve ser evitada a concepção de 

que a Sociologia trabalha sempre na esfera da mudança e que as demais disciplinas do 

currículo não estão no rol de discussão de uma educação crítica. Além disso, há que se pensar 

o cenário escolar em que esta ciência está inserida. 

 

O texto de Florestan Fernandes “O ensino da sociologia na escola secundária 

brasileira” embora tenha sido escrito e publicado em outro contexto histórico, pode ser 

considerado atual e importante para a discussão desse tema na atualidade. No mencionado 

trabalho, Florestan faz um diagnóstico do ensino médio brasileiro, constatando que “a posição 

do ensino secundário no sistema educacional brasileiro permite defini-lo sociologicamente, 

portanto como um tipo de educação estática que visa unicamente à conservação da ordem 

social.” (FERNANDES, 1980, p.112).   

 

Vale registrar que Florestan Fernandes reconhecia a importância do ensino da 

Sociologia; contudo, suas críticas referiam-se ao modelo estático e enciclopédico do ensino 

médio da época analisada.  Com este intuito, fazia um alerta importante: “Não é preciso muita 
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sagacidade para perceber que, mantendo-se as condições atuais, o sistema educacional 

brasileiro não comporta um ensino médio em que as ciências sociais possam desempenhar 

algum papel. [...]” (Ibid., p. 113). Assim, orientava sobre o papel da Sociologia em meio ao 

modelo de “adestramento racional para a vida social”: 

 

O ensino das ciências sociais no curso secundário seria uma condição natural 

para a formação de atitudes capazes de orientar o comportamento humano no 

sentido de aumentar a eficiência e a harmonia de atividades baseadas na 

compreensão racional das relações entre os meios e os fins, em qualquer 

setor da vida social (Ibid., p. 7). 

 

Mesmo elaborando um diagnóstico detalhado e considerando as limitações da escola 

secundária da época, o mesmo autor alertava que: 

 

[…] quanto à escola secundária brasileira, não é difícil perceber se qual seria 

a contribuição das ciências sociais para a formação de atitudes cívicas e para 

a constituição de uma consciência política definida em torno da 

compreensão dos direitos e dos deveres dos cidadãos (Ibid., p.117). 

 

Com objetivo de subsidiar o trabalho do professor com a institucionalização da 

Sociologia a partir de 2006, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação 

elabora as Orientações Curriculares Nacionais – OCN (BRASIL, 2006a). Neste documento é 

traçado um panorama sobre a situação desta disciplina no currículo, considerando que a sua 

ausência no ensino médio contribuiu para a falta dos consensos mínimos sobre os conteúdos e 

metodologias a serem utilizados.  De forma que: 

 

[a Sociologia] 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 avança- do 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, 2006a, p. 103-104). 

 

Com este entendimento, o documento não possui um caráter obrigatório e nem mesmo 

define conteúdos programáticos para o trabalho do professor no ensino médio. Pressupõe que 

os objetivos deste componente curricular será a cidadania, compreendendo que “nem sempre 

a Sociologia teve um caráter crítico e transformador, funcionando muitas vezes como um 

discurso conservador, integrador e até cívico, como aparece nos primeiros manuais da 

disciplina.” (BRASIL, 2006a, p. 105).  
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O mesmo documento destaca dois princípios considerados centrais para o trabalho 

com a Sociologia no ensino médio: “a desnaturalização das concepções e explicações dos 

fenômenos sociais.” (Ibid., p. 105) - próprio do pensamento sociológico e o estranhamento, 

para observação da vida social. As OCN destacam a importância da interdisciplinaridade e da 

mediação pedagógica, enumera os campos da Sociologia, argumentando que há uma 

diversidade no debate de muitos temas e traz como pressuposto metodológico para que o 

professor possa elaborar sua proposta programática, a articulação entre temas, conceitos e 

teorias. Sugere também recursos e estratégias para a prática de ensino da Sociologia. 

Interessante observar que as OCN (Ibid.) para a disciplina de Sociologia não fazem nenhuma 

menção aos modelos de competências e habilidades dispostos em diretrizes e parâmetros 

curriculares que foram publicados anteriormente pelo MEC. 

 

 3.2  A condição de docente na rede  

 

Observamos no estudo de Gatti et al (2011) que o trabalho docente atualmente passa 

por uma distância entre a idealização da profissão e a realidade de trabalho. Há novas 

exigências devido à necessidade cada vez maior de uma prática contextualizada para atuar na 

diversidade cultural em que estão imersos. Por isso a postura destes profissionais deve ser 

flexível para o entendimento da realidade que se apresenta. 

 
Nas duas últimas décadas no Brasil, esforços foram concentrados na área 

educacional, tendo no seu horizonte os desafios postos pelas demandas e 

pelas necessidades que emergiram na sociedade brasileira: necessidades de 

ordem social, econômica e cultural no contexto dos direitos humanos. [...] 

Porém, o Brasil ainda está distante de uma qualidade educacional 

considerada razoável, sobretudo no que se refere às redes públicas de ensino, 

que atendem à maioria das crianças e dos jovens brasileiros. Vários são os 

fatores intervenientes nessa situação, entre eles a questão dos docentes, sua 

formação e suas condições de trabalho (GATTI et al, 2011, p. 27). 

 

A rede pública de ensino do Estado de São Paulo é a maior do Brasil, com 5,3 mil 

escolas, cerca de 230 mil professores, 59 mil servidores e mais de 4 milhões de alunos. 

Observemos, no Quadro 3, a  seguir, o número de matrículas existentes no ensino médio  

conforme dados do Censo Escolar 2011 (SÃO PAULO, 2012). Vale notar que a segunda 

maior rede de ensino – a do Estado de Minas Gerais - possui menos da metade das matrículas 

no ensino médio do que o Estado de São Paulo. O Quadro mostra a quantidade de alunos 

matriculados por unidade da federação nas redes públicas de ensino: estaduais e municipais, 
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de modo a perceber que as redes estaduais recebem a maior parte das matrículas. O que 

permitem também dimensionar a complexidade da questão, tendo em vista que os 

desdobramentos das políticas educacionais atingem um grande contingente de trabalhadores e 

estudantes. 

 

Quadro 3 – Distribuição de Matrículas – Brasil: Estados e Municípios  2012 

 

 

Fonte: SEESP (SÃO PAULO, 2012). 

 

Ao iniciarmos a análise sobre a condição de docente na rede, ressaltamos que não 

concordamos que o professor seja penalizado financeiramente pelo insucesso do aprendizado 

de parte significativa de seus alunos, quando os níveis de aprendizado são verificados por 

testes de larga escala em uma dinâmica que merece ser mais problematizada. Pois as 

avaliações precisam avançar no sentido de identificar, com precisão, as particularidades 
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institucionais e socioeconômicas de cada instituição de ensino.  

 

Além disso, embora a Emenda Constitucional 59 assegure a responsabilidade do 

Estado em fornecer materiais didáticos - e defendemos que estes sejam construídos a partir da 

existência de diretrizes, ou mesmo de orientações curriculares gerais diante da complexidade 

cultural dos estados e país. Contudo, a adoção de um currículo padronizado traz problemas, 

uma vez que as ações educativas atuais estão voltadas para um plano de metas, contribuindo 

para homogeneização de métodos e conteúdos com vistas a obter êxito nas avaliações. Uma 

visão superficial de currículo, o que contribui para que particularidades regionais sejam 

excluídas dos processos de ensino-aprendizagem. 

 

Ainda assim, mesmo contando com a existência do currículo e da distribuição de 

material didático para os professores e alunos na rede pública do Estado de São Paulo, muito 

embora possa facilitar o cotidiano do professor em relação à elaboração de planos de aula, não 

deve significar para o docente, a inoperância em construir métodos de ensino, com seleção 

própria de conteúdos de maneira a observar o contexto local. É preciso compreender que, 

atualmente, de modo geral, as escolas estão condicionadas às metas, compreendendo 

equivocadamente os objetivos das avaliações de larga escala, o que leva à repetição de 

conteúdos em matrizes de referência dos exames. De acordo com as ideias de Bourdieu, é no 

campo das interações que se 

 

[...] desvenda como reprodução, pois como considerar o campo, lócus do 

consenso, como espaço da transformação? Se as estratégias de subversão são 

ritualísticas, a História só pode se resumir ao movimento dos atores no 

interior de um determinado espaço social. Lembremo-nos, porém, de que a 

necessidade de reprodução não se limita a um campo específico, mas se 

estende aos mais diversos pontos do mundo social. Sabemos que toda a 

ordem se assenta na hegemonia (consenso) e que os agentes se encontram 

perpassados por campos sociais diferentes que tendem à reprodução: dentro 

dessa perspectiva, onde se situaria a mudança? (apud ORTIZ, 1994, p.27). 

 

Os modelos de gestão educacional no Estado de São Paulo utilizam critérios de 

resultados em exames para alimentar “rankings” com as melhores e piores escolas, 

configurando em um quadro passível de ser questionado por pesquisadores de políticas 

públicas de educação. Observamos como esta tendência pode ser ilustrada com trecho a 

seguir:  

É difícil discordar da alegação de que as avaliações em larga escala lidam 

com uma visão estreita de currículo escolar diante dos que as escolas 

propõem com objetivos para a formação de seus estudantes. Também é 
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complexo o uso de testes padronizados para aferir objetivos escolares 

relacionados a aspectos não cognitivos (BONAMINO; SOUSA, 2012, p. 

12). 

 

 Os gestores educacionais que adotam o modelo de “responsabilização” dos 

professores – como é o caso do Estado de São Paulo – por meio do sistema de “bonificação” 

salarial submetem os professores às regras do jogo, quando estes passam a empenhar-se em 

torno da corrida por metas. E, neste caso, a precarização as relações de trabalho faz com que a 

adesão a este modelo aumente, o que contraria, inclusive, o princípio constitucional da 

isonomia de salários para a mesma função.  

 

Em meio a toda essa problemática, percebemos que as atuais condições de docência 

na rede pública afetam a saúde dos trabalhadores do ensino, de forma que, em muitos casos, 

um número significativo de profissionais prefere o abandono do serviço público.  Este quadro 

de sobrecarga docente para os trabalhadores da rede pública do Estado de São Paulo redunda 

em baixa atratividade de novos profissionais de ensino, como mostrou levantamento do Jornal 

O Estado de São Paulo: 

 

A cada dia, oito professores concursados desistem de dar aula nas escolas 

estaduais paulistas e se demitem. A média de pedido de exoneração foi de 3 

mil por ano, entre 2008 e 2012. Salários baixos, pouca perspectiva e más 

condições de trabalho estão entre os motivos para o abandono de carreira. (O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 31 de agosto de 2013) 

 

Conforme revelam pesquisas conduzidas pela Revista Nova Escola e pelo IBOPE, 

realizadas com professores das redes públicas municipal, estadual e federal:  

 

[...] 63% dos educadores relatam viver em nível significativo de estresse; 48 

% sentem falta de mais segurança contra a violência; 54 % estão 

descontentes com os benefícios, 47 % com o salário; somente 21 % estão 

satisfeitos com a profissão (em pesquisas similares em outras áreas podem 

chegar a 80 %) (REVISTA NOVA ESCOLA, 2007, p 37). 

 
 

Já a pesquisa do DIEESE / APEOESP aponta que, no estado de São Paulo: 

 

[...] mais de 80% dos professores que têm depressão também disseram ter 

estresse, sugerindo que uma coisa provoca a outra. E há uma série de outros 

males similares: nervosismo, ansiedade, esquecimento, dores musculares, 

angústia, insônia. Essa lista reúne os males de maior prevalência, reclamados 

por mais de 35% dos entrevistados. (apud DIEGUEZ, 2007, p.109). 
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 Entendemos que o atual modelo de gestão da rede pública de ensino adotado no 

Estado de São Paulo - que tem se propagado pelos demais estados da federação – contribui 

para maior divisão entre os professores, quando o trabalho coletivo poderia ser mais eficaz. 

Em outras palavras, as escolas e professores que se sobressaem nos testes padronizados e 

alcançam as metas nos indicadores recebem prêmio, enquanto naquelas cujos alunos 

apresentam baixo desempenho de aprendizado e não obtêm sucesso nas avaliações - ou 

deixam de frequentar a escola por motivos diversos ou, ainda, que apresentam problemas de 

fluxo - os professores são penalizados financeiramente. À medida que a política educacional 

pune quem não obtém bons resultados e não permite que todos alcancem excelência na 

carreira, contribui para que os professores tornam-se ainda mais desmotivados, pois também 

faltam recursos para que ampliem a sua própria formação. Esse modelo de gestão das políticas 

docentes, conhecido como “valorização por mérito”, é muito questionável, pois é sabido que 

as unidades escolares e os professores possuem pontos de partida distintos, com realidades 

diversas. A despeito disso, o que se vê com mais clareza não é a “valorização por mérito”, 

mas a valorização por metas. Conforme a mesma pesquisa da Revista Nova Escola / IBOPE: 

90% dos professores da rede pública estão satisfeitos com a própria didática. 

 

Pesquisas têm demonstrado que políticas públicas de currículo da educação 

básica, que são da responsabilidade imediata dos estados e municípios, têm 

empreendido iniciativas que quase sempre geram a desvalorização dos 

sujeitos no processo curricular, o que não nos permitirá chegar a um bom 

resultado (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 34). 

 

O alinhamento dos Estados com a Federação permeia a descrição do que vem sendo 

chamado de “accountability” na educação. Desta maneira, as políticas educacionais do 

Estado de São Paulo convergem com diretrizes do Ministério da Educação (MEC), como 

mostra o relatório da pesquisa “Melhores Práticas em Escolas de Ensino médio no Brasil” 

realizada nos Estados de São Paulo, Ceará, Paraná e Acre. 

 

Apesar das características e especificidades dos quatro Estados pesquisados, 

os programas estaduais para o ensino médio , implementados recentemente e 

as percepções dos atores entrevistados sobre eles indicam forte convergência 

das políticas estaduais para atingir as metas propostas no âmbito federal. As 

políticas de ensino médio dos diferentes Estados convergem para ações 

semelhantes: diretrizes e materiais curriculares; programas de recuperação e 

enriquecimento da aprendizagem; capacitação de professores, avaliações do 

rendimento escolar e uso de seus resultados. O foco das ações volta-se, 

portanto, para o interior da sala de aula, com ênfase em projetos de revisão 

de conteúdos que preparem os alunos para se sair bem nas avaliações 

nacionais e estaduais, de modo a ganhar acesso ao ensino superior e alcançar 

as metas da escola, tal como previsto pelo Ideb, respondendo, assim, à 

política de “accountability” do MEC (BRASIL, 2010a, p.23). 
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É perceptível que o contexto da educação básica, em especial na rede pública, 

quando prevalece um modelo voltado aos interesses do mercado, contribua para dificultar que 

os profissionais de educação em suas práticas pedagógicas, destaquem o papel de questionar 

dialeticamente o conhecimento transmitido aos alunos e a própria condição de trabalhador 

explorado na realidade capitalista, sobretudo após os processos de flexibilização adotados a 

partir da segunda metade do século XX. Conforme mostra pesquisa, realizada pelo DIEESE / 

APEOESP: 65,4% dos professores discordam que a avaliação de desempenho melhora a 

qualidade do ensino. Entre os que concordam somaram-se 32,1%.
5
 Em outra pesquisa, 

reproduzida no Quadro 4 (apud DIEGUEZ, 2007), os profissionais da educação do Estado de 

São Paulo apontam os principais problemas para o trabalho docente: 

 

Quadro 4 – Causas das dificuldades no trabalho apontadas por professores 

 

  

Fonte: DIEESE/APEOESP apud DIEGUES, 2007. 

 

Para aprofundarmos a discussão da condição de docente da rede pública do Estado de 

São Paulo, torna-se fundamental analisar a problemática da ampla utilização do trabalho 

temporário para compor o quadro magistério. Conforme analisou esta autora: 

 

O trabalho temporário, da maneira como acontece atualmente, tem origens 

na década de 1960, com o Decreto 49.532/68, que regulamentou a admissão 

de professores a título precário. A principal justificativa era a necessidade de 

admissão de pessoal para serviços urgentes e inadiáveis, e como, em nível 

estadual ou em nível federal, não havia restrições à admissão a título 

                                                 
5
 De acordo com reportagem veiculada no site globo.com em 26 de setembro de 2008.  
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precário, sem vínculo empregatício, sem direito à estabilidade e às vantagens 

do funcionalismo público, o referido Decreto tinha amparo legal. Ele tornava 

legal, inclusive, a admissão precária por tempo indeterminado. Contudo, o 

artigo 1º destacava que não poderia haver admissão para cargo vago que 

tivesse candidato aprovado em concurso ainda válido. Na legislação 

subsequente a essa, tornou-se comum admitir servidores a título precário ou 

temporário, mesmo quando havia vacância de cargos, por conta, sobretudo, 

dos grandes intervalos entre os concursos públicos (BASÍLIO, 2010, p. 18, 

19). 

 

O processo de flexibilização do trabalho, especialmente característico do atual 

momento do capitalismo no contexto da globalização econômica, alcança em vários níveis o 

setor público; no momento, o destaque é a escola. Para Basílio (2010) o trabalho temporário 

na rede pública do Estado de São Paulo ocorre, principalmente, devido à intermitência na 

realização de concursos públicos, o que contribui para piorar as condições de docência do 

professor. Reforçando os dados apresentados nos estudos da autora, tomamos como exemplo 

a situação dos professores de PEB I (professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental). 

No intervalo de 40 anos – entre 1971/2010 - foram realizados apenas 5 (cinco) concursos 

públicos
6
. Merece destaque que, no mesmo período, ocorreram apenas três concursos públicos 

para a disciplina de Sociologia: em 1986, 1994 e em 2010, respectivamente. Para esta Basílio:   

 

[...] é necessário considerar que uma vaga como professor temporário pode 

corresponder a uma hora-aula, a dez horas-aula, a trinta horas-aula, etc., o 

que faz com que, mesmo com uma vaga de temporário, um professor 

continue a trabalhar como eventual; ou outra possibilidade: que ele tenha 

outro trabalho fora da rede estadual de ensino; ou que o trabalho temporário, 

mesmo que com poucas aulas, seja a sua única fonte de renda. O sujeito é 

submetido, anualmente, mensalmente, semanalmente ou até diariamente, a 

buscar aulas para compor sua carga de trabalho (BASÍLIO, 2010, p. 19). 

 

Tal situação pode ser ilustrada com os atuais números, apresentados no Gráfico 1, 

que revelam que quase 50% dos servidores da SEESP não possuem a condição funcional de 

efetivo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Informamos que no segundo semestre do ano de 2013, a SEESP publicou edital para realização de concurso 

público para preenchimento de 59 mil vagas, considerado o maior da história. 
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Gráfico 1 - Situação Funcional do Quadro de Magistério do Estado de São Paulo 
Agosto de 2013 

 

 

Fonte: Coordenadoria de Recursos Humanos - CGRH / SEESP. 

 

O Gráfico 2, apresentado a seguir,  trata especificamente da situação funcional dos 

docentes que atuam na rede pública do Estado de São Paulo.  Observa-se que do total de 

professores de educação básica I – PEB I, os professores não-efetivos são  praticamente o 

dobro da quantidade de efetivos. E, em relação ao PEB II (que atuam nos anos finais do 

ensino fundamental e no ensino médio), os números revelam que quase a metade está na 

condição de professor temporário. 
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Gráfico 2 – Contingente de Docentes da Educação Básica no Estado de São Paulo  

 Agosto de 2013 

 

 

Fonte: Coordenadoria de Recursos Humanos - CGRH / SEESP. 

Obs. O Cadastro Funcional não possui registros de eventuais. 

 

Os estudos de Basílio (2010) revelam que a condição de trabalhador temporário 

contribui para a criação de um estigma, de forma que a efetivação passa a ser considerada 

como um importante mecanismo para o rompimento de constantes situações de humilhação 

nos períodos de atribuição de aulas, ainda que isto não signifique a melhoria das condições de 

renda desses professores. A este respeito, observa a autora 

  
Portanto, quanto mais precária a situação de emprego do professor, assim 

como quanto mais jovem ele for, seja em termos de idade ou de tempo de 

trabalho na escola, mais dificuldades há no exercício do seu trabalho. Há um 

processo de hierarquização — em que se pode observar que o grau de 

legitimidade dos professores vai dos mais antigos aos mais jovens e também 

vai do efetivo, passando pelo temporário, até o eventual —, no qual o 

vínculo empregatício diz ― quem é professor de verdade; e a incorporação 

do métier passa justamente pela adaptabilidade às condições de trabalho e 

pela vida daí decorrente (BASÍLIO, 2010, p. 74-75). 
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Outro fator que merece ser assinalado em relação às condições de docência na rede 

pública paulista, e que inclusive tornou-se objeto de questionamento pela APEOESP, é o 

artigo 25 da Lei 1093/2009 (SÃO PAULO, 2009a). Este artigo, que dispõe sobre a 

contratação de temporários, determina que os trabalhadores contratados para a função docente 

necessariamente devem se desligar da função após dois anos subsequentes de serviços 

prestados, ficando um período de 12 meses para assumir um novo contrato. Na prática, o 

professor passaria novamente para a condição de eventual. Importante também ressaltar que a 

referida Lei promoveu um endurecimento em relação aos processos de contratação dos 

professores, quando os candidatos passaram a realizar uma prova teórica todos os anos para o 

credenciamento ao exercício docente. Para Basílio:  

 

A precarização do trabalho dificulta a vida de todos na escola: 

administradores, professores, alunos, pois também dá direção ao 

desenvolvimento do trabalho pedagógico. O diagnóstico sobre o corpo 

docente parte dos níveis de aprendizado alcançados pelos alunos, que 

cristalizam os processos vivenciados no cotidiano escolar e decorrentes da 

situação de vulnerabilidade gestada há muitos anos. Isso acaba por fazer 

coro à questão de ser ou não o professor bem formado — questão 

importante, mas que, desvinculada da compreensão da condição de trabalho 

e vida do professor, distancia-se do que na prática ocorre na vida dos 

professores. E a proposta do Estado para resolver o ―problema professor, 

com as novas políticas de contratação implementadas em 2009 (LC 1.093/09 

e LC 1.94/08), mais rigorosas quanto à aferição de conhecimentos, acabou 

por tomar uma direção ditada pela questão da formação dos professores. 

(BASÍLIO, 2010, p. 93). 

 

Outra Lei aprovada no Estado de São Paulo que merece atenção é a 1.097/2009 (SÃO 

PAULO, 2009b), que instituiu o sistema de promoção do quadro de magistério, estabelecendo 

avaliações teóricas, práticas ou teóricas e práticas para a mudança de escalas de salários. A 

Lei acabou por trazer consequências para professores efetivos que, desde então, passam por 

um rigoroso mecanismo que articula resultados das avaliações teóricas, processos de 

permanência na mesma unidade escolar e assiduidade para a obtenção de aumento salarial e 

consequentemente evolução funcional na carreira. Para Lennert (2011, p. 400), “a Lei n. 

1.097/09, que estabelece o sistema de progressão salarial individual, transfere para a esfera 

pessoal algo que deveria ser coletivo.” 

É importante considerar, ainda, que a ação sindical se mostra frágil diante dos 

processos de endurecimento quanto à eficiência e produtividade dos trabalhadores, o que pode 

ser creditado, em parte, à crise no setor sindical advinda do período de acumulação flexível do 

capital. Conforme Cardoso (2003, p.237), “na década neoliberal o comportamento sindical foi 

muito mais adaptativo do que ativo, e esse é mais um sintoma de sua crise de 
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representatividade.”  

 

Ocorre também que há o descrédito de lideranças sindicais no que se refere à 

obtenção de consenso entre os professores em torno de ideais propostos em pautas de 

reivindicações, o que dificulta o debate com a categoria. Dessa forma, a fragilidade 

apresentada para a ação do movimento sindical pode ser ilustrada com o exemplo da rede 

estadual de ensino do Estado de Minas Gerais que permaneceu 112 dias em greve no ano de 

2011, com poucos resultados obtidos. No caso do Sindicato dos professores da rede pública 

paulista (APEOESP) são inúmeros os grupos políticos e correntes ideológicas que disputam o 

controle da entidade, sendo que alguns deles se confundem com seus partidos políticos. Para 

muitos militantes, as disputas internas atrapalham a ação política:  

 

A luta frenética por manutenção dos “aparelhos” em que as entidades 

sindicais foram transformadas, fonte de recursos cada vez mais escassos, 

porém ainda assegurados por lei, pôs os interesses de autopreservação 

(material) das lideranças muito adiante dos interesses propriamente coletivos 

das categorias formalmente representadas. Parte importante da perda de 

legitimidade dos sindicatos, mesmo entre seus representados, decorrerá 

desse fato preciso: no salve-se quem puder do desemprego, da precariedade 

das condições de vida e da insegurança socioeconômica, uma proporção 

considerável de sindicalistas decidiu salvar-se primeiro (CARDOSO, 2003, 

p. 246). 

 

Ainda no campo sindical, torna-se importante ressaltar que a APEOESP possui, em 

sua base de filiados, cerca de 180 mil sócios, de acordo com dados apresentados no site da 

entidade, e ainda utiliza do recurso de greve como forma de ação. O movimento sindical no 

Brasil foi analisado por Cardoso (2003, p. 245), que constatou que as mudanças econômicas 

neoliberais atingiram diretamente o nível de organização sindical. No entanto, houve “um 

crescimento vertiginoso da densidade sindical entre profissionais de ensino” nas últimas 

décadas, conforme ilustra o Gráfico 3 a seguir:  
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Gráfico 3 - Variação de filiados segundo setores econômicos – Brasil 1988-1998 

 

 

 Fonte: PNAD 1988-1998, reproduzido de CARDOSO, 2003. 

 

Sob o ponto de vista da luta implementada pelos trabalhadores da educação, o debate 

entre sindicatos e governo pode configurar a existência de espaços de avanços no campo das 

negociações, o que não significa a submissão dos movimentos sociais às esferas 

governamentais. Existe atualmente uma burocratização na principal central sindical - a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) - devido ao seu envolvimento histórico com o 

Partido dos Trabalhadores (PT), o segundo maior partido político do país, que atualmente 

governa a esfera Federal. A chegada do PT ao poder pode ser creditada ao apoio e 

financiamento de movimentos sociais, principalmente o sindical, e também à insatisfação da 

população brasileira com a condução neoliberal do Partido da Social Democracia no Brasil - 

PSDB.  Mas, no entanto não foram observadas mudanças significativas na condução das 

políticas educacionais com mudança de governo, como afirma Ferreira: 

 

[...] a gestão das políticas educacionais empreendidas no governo de FHC foi 

fomentada por ações descentralizadas em todos os níveis e tanto no campo 

privado quanto no público, transferindo para as unidades federativas (para as 

escolas e para os trabalhadores da educação) as responsabilidades com a 

oferta do serviço social. Essa tendência continuou no governo Lula de forma 

mais sistemática porque foram construídos instrumentos gerenciais e 
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adotadas práticas políticas de convencimento dos governantes estaduais e 

municipais para a adesão ao “Compromisso Todos pela Educação”, de forma 

mais competente que seu antecessor (FERREIRA, 2009, p. 263). 

 

Consideramos que estas questões permeiam os conflitos e discussões no cenário 

político brasileiro atual. Embora não seja o tema priorizado neste trabalho, convém destacar a 

importante presença do professor neste debate, reconhecendo a dimensão política da profissão. 

 

A complexidade do processo de formação de uma pessoa cidadã, crítica, 

democrática, enfim, de sua consciência política, confirma que esse processo 

certamente não se constrói puramente a partir de livros; a prática social dos 

professores alimenta suas concepções intelectuais, e vice-versa (MOTA, 

2005, p. 9). 

 

O Plano Nacional de Educação – PNE 2011-2012 (BRASIL, 2012a) aprovado na 

Câmara dos Deputados, e em discussão no Senado Federal, possui um forte apelo para a 

avaliação de desempenho do ensino público em avaliações como o IDEB. Mas este mesmo 

plano está sendo objeto de muita polêmica, no que se refere à ampliação das metas de 

investimentos públicos que poderiam contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos 

profissionais da educação. De acordo com a meta 17 do PNE 2011-2020, apresentado 

inicialmente pelo governo federal, o Estado deveria: 

 

Valorizar o magistério público da educação básica, a fim de aproximar o 

rendimento médio do profissional do magistério com mais de onze anos de 

escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente (BRASIL, 2012a).  

 

 

Podemos dizer que esta meta é contestável, pois valoriza o professor como um 

profissional com 11 anos de estudos. Num cálculo simples, este é um indivíduo portador da 

educação básica, e não um profissional com ensino superior e pós-graduação. Tão imprópria 

foi esta redação, que recebeu a seguinte alteração do deputado Ângelo Vanhoni – PT/PR, 

relator do projeto de Lei na Câmara Federal. 

 

Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação 

básica, a fim de equiparar a 80%, ao final do 6º ano, e a igualar, no último 

ano de vigência deste PNE, o rendimento médio destes profissionais ao 

rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente. 

(BRASIL, 2012a)  

 

Mesmo com um prazo exíguo para o debate, o texto do PNE 2011-2020 aprovado na 

Câmara Federal depois de diversas emendas, processo no qual se notabilizou a participação de 
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movimentos sociais, cujas reivindicações foram atendidas pela Câmara que aprovou o índice 

de 10% do PIB - Produto Interno Bruto – para financiamento da educação. Contudo, havia 

uma pressão do Governo Federal para que o aumento não chegasse a este patamar. Será 

possível acreditar que o Estado brasileiro poderá melhorar a qualidade da educação sem 

ampliar os investimentos para o setor?  Os projetos programas governamentais para a 

educação, mesmo com as mudanças de governos, continuam implantados com predomínio da 

lógica do mercado. Os atuais recursos de 5% do PIB são insuficientes, considerando os 

desafios educacionais que o Brasil enfrentará nos próximos anos para atingir as metas 

traçadas no novo PNE.  Entendemos que somente o aumento dos recursos não trará a 

pretendida melhoria da educação, daí a necessidade de aprofundar ainda mais o debate sobre 

as formas de utilização dos recursos destinados à educação. 

 

Observando-se a Gráfico 4, reproduzido da pesquisa DIEESE / APEOESP (apud 

DIEGUEZ, 2007), questiona-se: qual o desenvolvimento nacional que se constrói com uma 

involução de um setor importante como o educacional, considerando-se a trajetória salarial 

dos professores?   

 

Gráfico 4 – Poder de compra dos professores 1979-2005 

 

Fonte: DIEESE/APEOESP, apud DIEGUES, 2007. 

 

Também será necessário examinar o cumprimento da Lei 11.738 de 16 de julho de 

2008 (BRASIL, 2008), que trata do piso salarial nacional dos professores De acordo com esta 

lei, o valor mínimo estabelecido nacionalmente, em 2013, é de: R$ 1.567,00.  A Lei do Piso 

Salarial Nacional garante também a utilização de um terço da jornada de trabalho do professor 
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para o trabalho pedagógico sem a presença de alunos. No entanto, em 2013, de acordo com 

dados da CNTE (CNTE, 2013), vem sendo descumprida por 8 estados da federação no que 

diz respeito a salários e, por 14, no que se refere ao trabalho pedagógico. Inclusive, há uma 

mobilização dos governadores para alteração do modo como são operados os reajustes, 

passando a ser regulados pelo índice de preços ao consumidor e não pelo gasto / aluno 

previsto no FUNDEB, o que diminuiria os valores dos índices de reajustes anuais. 

 

No caso do Estado de São Paulo, o valor do salário pago por 40 horas, em 2013 para 

o docente PEB II é de R$ 2.257,54, estando acima do piso nacional. No entanto, está abaixo 

de valores compatíveis com os rendimentos médios de profissionais com nível superior. Mas 

a problemática da Lei do Piso Salarial no Estado de São Paulo se deu em relação ao 

cumprimento de um terço da jornada de trabalho com trabalhos pedagógicos sem a presença 

de alunos, objeto de disputa judicial em curso entre SEESP e APEOESP.  

 

Atualmente, o professor da rede pública do Estado de São Paulo com uma jornada de 

40 horas cumpre 32 horas-aula com alunos. A solução encontrada para o cumprimento da Lei 

do Piso pela SEESP veio com a publicação da Resolução 8,  de  19 de janeiro de 2012, que 

modifica a jornada do professores de forma a converter horas em minutos. Pela Resolução, os 

10 minutos que sobram, já que a hora-aula é de 50 minutos, são contabilizados para trabalho 

pedagógico. A questão ainda é objeto debate, pois a APEOESP considera um artifício 

matemático da SEESP para cumprimento da lei.  Esta é uma questão que, sem dúvida, merece 

ser discutida, na medida em que pode trazer melhoria das condições do trabalho docente.  

 

3.3 A Formação  

 

A formação docente é um tema bastante pesquisado na área de educação, vem 

ganhando destaque no debate educacional e merece mais atenção para as políticas públicas. 

Conforme observaram Gatti et al (2011), as pesquisas acadêmicas sobre formação de 

professores cresceram significativamente nos últimos anos, sendo que, nos anos 2000, 

observaram-se mudanças no foco e nos objetos de investigação científica neste campo. Do 

total de pesquisas da área de educação nesse período, 53% estão voltadas para o professor (a), 

com destaque para os seus saberes, suas práticas, opiniões e representações. Na década de 

1990, este número era de 7% com ênfase nas pesquisas sobre formação inicial de professores. 
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As pesquisadoras demonstram preocupação com o declínio da pesquisa sobre 

formação inicial do professor, considerando que esta área deve ser investigada para maior 

entendimento dos profissionais que atuam no cenário atual. Outro aspecto importante 

considerado por Gatti é a necessidade de ampliação da visão sobre a questão, para que as 

pesquisas centradas no professor não reforcem a ideia do senso comum que coloca somente o 

professor no centro das preocupações no que se refere à melhoria da qualidade da educação.  

 

Mesmo com os avanços recentes no campo da educação, o Brasil ainda possui um 

grande contingente de professores sem formação em nível superior, e que continuam atuando 

na educação básica. Embora algumas regiões do país sofram mais com o problema, como o 

Norte e o Nordeste, podemos considerar a questão como um problema nacional. Vale lembrar 

que a falta de atração para a carreira docente no país faz com que tenhamos déficits de 

profissionais neste setor.  

 

Observamos que, em nível federal, como parte do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica – PARFOR, foi criada pelo MEC por meio do Decreto No. 

5.800/2006, a Universidade Aberta do Brasil - UAB, cujo objetivo é promover a formação 

inicial e continuada de professores, em parceria com instituições de Ensino Superior – IES 

públicas, utilizando de metodologias de educação a distância - EaD. Ainda de acordo com os 

dados apresentados no estudo de Gatti et al (Ibid.), quando se observa  a oferta de cursos da 

UAB por estado da Federação, vemos que o Estado de São Paulo apresenta uma das menores 

taxas de participação do país, com apenas 1,4%, ficando à frente apenas dos estados da região 

Norte. Os estados mais beneficiados foram Minas Gerais, com 14,5%; Pernambuco, com 

7,7% e Bahia com 7,6% do total nacional.  

 

Outra iniciativa do MEC que merece destaque é o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID, criado em 2010. Por este Programa são disponibilizadas bolsas 

para alunos de licenciatura e para os coordenadores e supervisores responsáveis pelo projeto 

nas universidades. O PIBID visa incentivar a formação docente para educação básica, de 

modo que os estudantes de licenciatura passam a ter contato com a escola pública, 

propiciando a integração entre teoria e prática. Para as pesquisadoras (GATTI et al, 2011), 

ainda não é possível avaliar os resultados deste programa, mas futuras pesquisas podem 

diagnosticar os impactos desta inciativa do MEC. 
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Consideramos que a falta de tempo é um dos fatores que mais dificulta a formação 

docente, pois os professores são absorvidos por um cotidiano intenso de aulas e também com 

o trabalho burocrático. De forma que muitos professores não conseguem investir 

periodicamente em sua formação. Somando-se a isso, temos a dificuldade de acesso aos 

cursos de mestrado e doutorado nas universidades públicas, os baixos salários e o número 

restrito de bolsas de estudos ofertadas pelo poder público. Todos estes fatores acabam por 

deixar uma grande parte dos professores sem possibilidade de dar continuidade aos estudos 

depois da graduação. Tornam-se, assim, reféns da formação continuada ofertada pelo Estado 

que, atualmente, vem sendo operacionalizada prioritariamente com métodos de educação a 

distância e com foco no modelo gerencialista. 

 

No estado de São Paulo, foi criada em 2009, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento 

de Professores – EFAP, uma plataforma de EAD desenvolvida para a formação continuada 

dos professores da rede. Os cursos são ministrados de forma integrada ao currículo oficial e 

aos programas de avaliação em larga escala. A EFAP tornou-se uma coordenadoria na SEE 

desde o ano de 2010, sendo responsável inclusive pelo curso para os professores ingressantes 

na rede.  

 

Atualmente, entre os cursos ministrados pela EFAP há prioridade para as áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática devido à sua centralidade nas avaliações externas e índices 

de desempenho, como a Prova Brasil e IDEB, em nível nacional, e o SARESP e IDESP, no 

Estado de São Paulo. Esta forma de pensar prevalece na rede pública de ensino paulista e tem 

contribuído para o entendimento – a nosso ver equivocado - sobre o papel secundário das 

demais áreas de conhecimento presentes no currículo. Um aspecto interessante da política de 

cursos da EFAP é que os próprios professores da rede pública podem atuar com tutoria. 

 

Em relação aos encontros presenciais dos cursos ministrados pela EFAP, quando não 

são realizados em sua sede, eles acontecem nos Núcleos Pedagógicos das Diretorias de 

Ensino, que contam com professores afastados da sala de aula para o trabalho de formação no 

âmbito regional. No entanto, em geral, as Diretorias de Ensino não possuem Professores 

Coordenadores de Núcleo Pedagógico (PCNP) para todas as áreas do currículo. Sendo a área 

de Ciências Humanas e, mais especificamente, as disciplinas de Filosofia e Sociologia as mais 

prejudicadas.  
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A SEESP conta também com um programa de bolsas de Mestrado e Doutorado para os 

professores da rede, com concessão de bolsa de estudos para os professores. No entanto, além 

do valor da bolsa ser inferior aos valores cobrados pelas universidades, verificamos também 

entraves burocráticos para sua obtenção. O Decreto 53.277/2008 que regula o Programa 

determina que os candidatos à bolsa devam cursar pós-graduação em linhas de pesquisa da 

SEESP, o que contribui para limitar o processo de formação, prevalecendo mais uma vez o 

modelo de alinhamento das políticas docentes ao modelo gerencialista. Outra restrição para 

que parcela significativa de professores se beneficie do Programa é que as bolsas são 

oferecidas apenas aos professores efetivos. 

 

Outra iniciativa da SEESP é o Programa Rede de Formação Docente – REDEFOR, 

uma plataforma de EAD criada em parceria com as três maiores universidades do Estado de 

São Paulo - a UNESP, a UNICAMP e a USP - para oferta de cursos de especialização para os 

professores da rede. Além das aulas a distância, há encontros presenciais nas Diretorias de 

Ensino e nas escolas, com avaliações de conteúdo teórico ao final dos módulos. Este 

Programa é visto positivamente pelos professores, mas conta com alto grau de evasão devido 

às dificuldades dos professores no cumprimento das exigências de prazos e acompanhamento 

da dinâmica dos cursos. Outra limitação é a falta de regularidade na oferta destes cursos. 

Vale ressaltar que os processos formativos engendrados pelo Estado de São Paulo traz 

cada vez mais a perspectiva do professor executor de tarefas, deixando de lado o papel da 

reflexão-ação, principalmente nos cursos de formação continuada. Há uma percepção de que, 

cada vez mais, deva-se aumentar o controle dos gestores das escolas sobre o trabalho dos 

professores. E estes devem seguir, rigorosamente, as orientações dos programas e metas da 

SEESP, tendo como referência avaliações diagnósticas elaboradas de forma centralizada e 

aplicadas aos alunos. Considerando todos estes fatores, característicos dos processos 

gerenciais, observa-se a gradativa perda da autonomia dos professores na condução dos 

processos de ensino-aprendizagem. 

 

3.4  Docentes de Sociologia  

 

Ao considerarmos nosso problema de pesquisa - as vicissitudes da implantação da 

Sociologia no currículo do ensino médio na rede pública estadual de São Paulo -, verificamos 

que um dos pontos centrais seria conhecer um pouco mais que é o professor de Sociologia da 

rede, principalmente quando se trata de sua condição funcional e formação inicial.  
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3.4.1- Situação funcional  

 

 Ao analisar especificamente as condições de trabalho dos professores de Sociologia 

da rede pública do Estado de São Paulo, Lennert (2011) considera que eles estão em situação 

de maior vulnerabilidade devido à trajetória intermitente dessa disciplina no currículo escolar. 

Em suas pesquisas, a autora constatou que “o professor de Sociologia não é conhecido na 

escola, pois está sempre transitando de uma escola para outra.” (Ibid., p. 396). Esse professor, 

por vezes, não é percebido no ambiente escolar, tendo dificuldades para construir sua carreira, 

trazendo consequências negativas para a sua vida pessoal e para o trabalho com os alunos 

(LENNERT, 2011). 

 

A seguir, apresentamos o Gráfico 5, que traz a situação funcional dos professores de 

Sociologia da rede pública do Estado de São Paulo. Constatamos que, no ano de 2013, dos 

7.375 professores que atuam na rede apenas 28,55% do total são efetivos. Embora 30,31% 

esteja na condição de “estável” no cargo, a maior fatia, os 41,12% restantes, são temporários 

regidos pela citada Lei 1.093 de 2009. De maneira que, um grande contingente de professores 

de Sociologia estão vivenciando maior flexibilização nas relações de trabalho, o que contribui 

para que o componente curricular tenha um número significativo de professores não 

habilitados, como veremos adiante quando tratarmos da formação professores. 

 

Gráfico 5 -  Situação Funcional dos professores de Sociologia do Estado de São Paulo  

 Julho de 2013 

 

 

 Fonte: Dados da CGEB/CIMA/CGRH/SEESP 
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Neste momento, os professores de Sociologia bem como os demais professores da 

educação básica da rede pública do Estado de São Paulo passam por uma precarização nas 

relações de trabalho, mas ainda se identificam com a escola pública: conforme pesquisa 

anteriormente citada, 53% dos professores se identificam com a carreira (REVISTA NOVA 

ESCOLA, 2007, p 32). Assim, as políticas docentes devem ampliar a visão para os problemas 

da educação, considerando os múltiplos fatores interferem no trabalho docente, como 

apontam as pesquisadoras:  

 

[...] Há outros elementos igualmente importantes como a valorização social 

da profissão, os salários, as condições de trabalho, a infraestrutura das 

escolas, as formas de organização do trabalho escolar, a carreira – que 

devem fazer parte de uma política geral de apoio aos docentes. São múltiplos 

os fatores que não podem ser esquecidos, nem desconsiderados no 

delineamento de políticas para os professores (GATTI et al, 2011, p.15). 

 

 

3.4.2- Formação inicial 

 

Sabemos que após a garantia da obrigatoriedade da Sociologia no ensino médio, a 

discussão sobre a formação dos professores, torna-se relevante e necessária. Aliás, há uma 

polêmica em torno deste tema, pois a falta de professores com formação específica para atuar 

com este componente curricular foi considerado como argumento pelos que defendem a não-

obrigatoriedade da Sociologia na educação básica. Este aspecto também chamou a atenção da 

equipe que elaborou a proposta curricular e o material didático de apoio ao professor no 

Estado de São Paulo: 

 

[...] a equipe de autoras orientou a elaboração dos Cadernos do Professor 

pensando que, nos anos iniciais de implantação da disciplina, a maior parte 

dos docentes responsáveis pelas aulas de Sociologia não seria formada em 

Ciências Sociais, como de fato não é. A dificuldade em ensinar uma 

disciplina à qual poucos professores tiveram acesso, quer na sua formação 

como educadores, quer na sua formação específica, tornava premente a 

necessidade de tornar os Cadernos acessíveis para qualquer profissional que 

viesse a ser responsável por essa disciplina (SCHRIJNEMAEKERS e 

PIMENTA, 2011, p. 414). 

 

Desse modo, a compreensão sobre o atual quadro de professores que lecionam a 

Sociologia no ensino médio, em relação à sua formação inicial, tornava-se primordial para a 

nossa pesquisa. No entendimento de Gatti et al:  
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A formação inicial de professores tem importância ímpar, uma vez que cria 

as bases sobre as quais esse profissional vem a ter condições de exercer a 

atividade na escola com as crianças e os jovens que aí adentram, como 

também, as bases de sua profissionalidade e da constituição de sua 

profissionalização (GATTI et al, 2011, p. 89) 

  

Com intuito de perceber as fragilidades do processo de implantação da Sociologia no 

ensino médio na rede pública do estado de São Paulo traremos informações importantes sobre 

a formação inicial dos professores, a começar pelo Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Número de professores com formação específica – Julho de 2013 

 

 

 

Fonte: CGEB/CIMA/CGRH/SEESP. 

 

De acordo com os dados obtidos junto à SEESP, identificamos que a grande maioria 

dos professores responsáveis pelo ensino de Sociologia, considerando com referência a base 

funcional de 2013, não possuem formação específica na área. No entanto, parcela significativa 

de professores conta com mais de uma formação, conforme Gráfico 7, a seguir: 
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Gráfico 7 - Distribuição do número de cursos por docentes 

 

 

Fonte: CGEB/CIMA/CGRH/SEESP. 

 

O Gráfico 8 apresenta os dez cursos mais recorrentes na formação dos professores, 

excluindo o curso de Ciências Sociais. Portanto, não se trata de quantidade de professores por 

curso, mas de recorrência de cursos no quadro geral de professores.  

 

Gráfico 8 – Cursos mais recorrentes entre os professores de Sociologia 

 

 

Direito 197 

Estudos Sociais 842 

Filosofia  1902 

Geografia 709 

História 1853 

Letras 433 

Pedagogia 1373 

Prog. Espec. de Formação Pedagógica  215 

Psicologia 233 

Serviço Social 145 

Fonte: CGEB/CIMA/CGRH/SEESP. 
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De um modo geral, constatamos que há um grande contingente de professores de 

Sociologia, com formação inicial em Filosofia e História, seguidos daqueles graduados em 

Pedagogia. Como observa Lennert (2009), a problemática da formação em áreas distintas das 

disciplinas que lecionam não é exclusividade da Sociologia, mas também das disciplinas 

tradicionais do currículo. Esta situação também não é uma realidade apenas regional, mas 

nacional. Segundo a autora: 

 

O fato de professores trabalharem fora de seu campo profissional de 

formação é uma realidade nacional. De acordo com os dados do MEC, na 

área de “Ciências da Natureza e Matemática” mais da metade dos 

professores não possui formação na disciplina que leciona; na área de 

“Linguagens e Códigos”, 45,6% é a média dos professores que não possuem 

formação nas disciplinas que lecionam; na área de Ciências Humanas, a 

porcentagem é de 59%. A média é elevada por conta das disciplinas de 

Filosofia, com 75% de professores sem formação na área, e Sociologia, com 

87% dos professores sem formação. As disciplinas de História e Geografia 

contam, respectivamente, com 35,2% e 38,6% de professores sem formação 

na área (LENNERT, 2009, p. 47). 

 

 

Importante ressaltar que, no caso da Sociologia, houve uma intermitência de sua 

presença no currículo do ensino médio, o que contribuiu para que não houvesse maiores 

investimentos em cursos de licenciatura em Ciências Sociais. Fica, assim, evidente a 

necessidade de maiores investimentos do Estado na formação inicial dos professores de 

Sociologia, considerando a reinserção recente deste componente no currículo da educação 

básica. Para tanto, será importante um maior diálogo entre os entes federados, no sentido de 

que as políticas de formação se construam de modo compartilhado entre o MEC e as 

Secretarias Estaduais de Educação. Como se viu, embora o Estado de São Paulo também 

apresente carência na formação dos professores, a sua participação nos cursos oferecidos pela 

Universidade Aberta do Brasil foi pouco significativa.  

 

Dessa forma, conhecer os dados relativos à formação de professores neste momento 

da implantação da Sociologia no ensino médio significa um passo importante para o 

enfrentamento da realidade, que se apresenta por hora, com um grande déficit de professores 

com formação inicial em Ciências Sociais atuando em sala de aula. Queremos enfatizar a 

importância da formação inicial específica, mas consideramos que não será saudável fomentar 

conflitos com a dicotomia entre ser formado em Ciências Sociais e não ser formado em 

Ciências Sociais. Ao consideramos o exercício docente na rede, sabemos que a formação 

passa por processos que vão além da trajetória em cursos de licenciatura. 
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CAPÍTULO IV - O CURRÍCULO DE SOCIOLOGIA NO CONTEXTO DO 

PROGRAMA SÃO PAULO FAZ ESCOLA 

 

 

4.1  O Programa São Paulo Faz Escola - SPFE 

 

Com intuito de ampliarmos o entendimento sobre a implantação da Sociologia no 

currículo do ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo, consideramos importante 

apresentar os aspectos relativos ao contexto geral em que esta inclusão ocorreu. Percebemos 

que havia em curso naquele momento uma reforma curricular acontecendo. Dessa forma, 

apresentaremos brevemente a características do Programa São Paulo Faz Escola, enfatizando 

aspectos que se relacionaram com o problema analisado. 

 

Em 2007, na gestão do governador José Serra (PSDB), com Maria Helena Guimarães 

de Castro no comando da SEESP, iniciou-se a implantação do programa de reforma curricular 

denominado “São Paulo Faz Escola”. A principal característica do programa foi a elaboração 

de uma proposta curricular única para a rede estadual que, em 2010, transformou-se no 

currículo oficial. A reforma contou com a distribuição de materiais de apoio ao currículo para 

as séries finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Constava deste kit, os cadernos 

do gestor, do professor e do aluno. Segundo afirmou a então Secretária, em carta publicada 

junto aos materiais direcionados à rede: 

 

A criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que deu autonomia às escolas 

para que definissem seus próprios projetos pedagógicos, foi um passo 

importante. Ao longo do tempo, porém, essa tática descentralizada mostrou-

se ineficiente (SEESP, 2008). 

 

Esta argumentação evidencia as razões consideradas para o desencadeamento dessa 

ação, que provocou tanta repercussão na rede de ensino. Naquele momento, o debate sobre a 

qualidade da educação centralizou-se em torno dos resultados do SARESP. Conforme 

dissertou Catanzaro:  

 

[...] O Governo do Estado e a Secretaria de Educação criaram o SPFE como 

forma de remediar a ineficiência das escolas diante da política de 

descentralização educacional, na qual a LDB garantia a autonomia das 

escolas na preparação de seus projetos pedagógicos, mas que diante dos 

baixos rendimentos dos alunos da rede estadual, entendeu-se essa medida 

não era suficientemente boa para a qualidade da educação em São Paulo 

(2012, p 112). 
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Percebemos, pelas leituras de pesquisas sobre o tema (CATANZARO, 2012), que o 

que estava em jogo para a obtenção da pretendida “qualidade” da educação era a má formação 

do professor e sua pouca disponibilidade de tempo para o planejamento das aulas. Desse 

modo, a reforma curricular passou a estabelecer conteúdos mínimos a serem trabalhados pelos 

professores, por meio do “auxílio” de materiais didáticos que poderiam facilitar a preparação 

e execução das aulas. 

[...] os principais pressupostos que levaram à estratégia de criação de uma 

proposta nos moldes do SPFE foram a má formação profissional dos 

professores e sua pouca disponibilidade de tempo para realizar o 

planejamento de suas aulas como diagnóstico das causas para os baixos 

rendimentos escolares dos alunos da rede estadual. [...] (CATANZARO, 

2012, p.112). 

 

Constatamos que as mudanças ocorridas na administração de Maria Helena 

Guimarães de Castro contribuíram para a intensificação do modelo de gestão voltado para os 

resultados, com foco nas avaliações de larga escala, no pagamento de bonificações aos 

professores em função dos resultados obtidos. Por conseguinte, aumentou-se a pressão sobre 

as escolas para o alcance de metas estabelecidas pela SEESP.  

 

A reforma curricular implantada pela SEE/SP, iniciada em 2007, na gestão 

do governador José Serra (2007-2010), desencadeou um conjunto de ações 

que ao serem implementadas geraram pressões sobre as escolas. Com a 

implantação de um currículo único materializado na forma de cadernos 

apostilados distribuídos pela Secretaria a todos os alunos do ensino 

fundamental e médio [...] (LEITE, 2011, p.67). 

 

 

Com base nessas pesquisas (CATANZARO, 2012; LEITE, 2011), verificamos que a 

idealização do projeto do currículo e dos materiais de apoio foi de responsabilidade da SEESP. 

Dentre os responsáveis pela concepção geral da proposta, destacam-se os seguintes nomes: 

Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, Luis Carlos de Menezes, Ruy Berger (em 

memória) e Maria Inês Fini, que assumiu a coordenação. Contudo, foram contratados 

professores especialistas, ligados às universidades estaduais que, para a realização do trabalho, 

constituíram equipes, diminuindo o papel da Coordenadoria de Normas Pedagógicas – CENP, 

órgão da SEESP até então responsável pela elaboração de materiais para utilização nas 

escolas desta rede pública. Como observa Catanzaro:  

 

[...] Ainda que materiais realizados na CENP sempre recebam a chancela das 

universidades, no caso do SPFE seu papel foi reduzido, indicando apenas as 

diretrizes da formatação e dos princípios pedagógicos, como o de que o 

currículo deveria ser voltado para o desenvolvimento de competências e 
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habilidades. Isso ganha importância no sentido de que as universidades e 

suas equipes foram chamadas a ocupar diretamente o lugar que deveria ser 

da instância responsável por essa tarefa (CATANZARO, 2012, p. 19 e 20). 

 

Na ocasião de implantação do programa SPFE, o Sindicato dos Professores do Ensino 

Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP, o Sindicato de Supervisores de Ensino do 

Magistério no Estado de São Paulo – APASE e o Centro do Professorado Paulista – CPP 

publicaram um boletim intitulado: “Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Uma análise 

crítica”. Este documento contou, para a sua elaboração, com assessoria de pesquisadores da 

área de educação e seu conteúdo continha uma série de críticas à proposta curricular oficial. 

As entidades de classe consideraram a ação uma medida autoritária, ressaltando que não 

houve participação efetiva dos professores da rede na sua construção e que a ação considerou 

o professor como um mero repetidor dos conteúdos elaborados por terceiros. 

 

Analisando-se os Cadernos do Professor, organizados por bimestre e por 

disciplina, pode-se constatar que estão previstos conteúdos, habilidades e 

competências organizados por série e acompanhados de orientações para a 

gestão da sala de aula, para a avaliação e a recuperação, bem como de 

sugestões de métodos e estratégias de trabalho nas aulas, experimentações, 

projetos coletivos, atividades extraclasse e estudos interdisciplinares. Desta 

forma, o professor se torna um mero repetidor de conteúdo elaborado por 

outrem, desvinculado da realidade na qual atua, sem nenhuma possibilidade 

de flexibilizar o fazer pedagógico (APEOESP; APASE; CPP, 2009). 

 

A implantação da proposta se deu em meio a um cenário de crise, pois o material 

didático de apoio ao currículo da disciplina de Geografia continha erros conceituais e gráficos 

graves. O mapa da América do Sul, por exemplo, apresentava duplicidade do Paraguai, 

inversão do Uruguai e Paraguai e exclusão do Equador. Este episódio teve grande repercussão 

nos jornais da época (março de 2009) e contribuiu para a SEESP maximizar o papel da CENP 

- agora CGEB – com a participação das equipes curriculares na Comissão Especial de Análise 

e Validação de Documentos de Apoio ao Currículo do Ensino Fundamental e Médio. Contudo, 

tais revisões possuem caráter simplificado, com intuito apenas de verificar possíveis 

equívocos gráficos, teóricos e conceituais. 

 

Em meio a constantes manifestações de professores - insatisfeitos com os salários e 

com as suas condições de trabalho – e, com repercussão negativa na mídia, decorrentes do 

episódio acima mencionado, Maria Helena Guimarães de Castro foi substituída no comando 

da SEESP, ficando em seu lugar Paulo Renato de Souza, ex-ministro da Educação do governo 

FHC. Porém, o Secretário substituto manteve a forma de gestão e aprofundou a implantação 
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do programa curricular, bem como as políticas de avaliação e os processos de bonificação dos 

professores com base nos resultados do SARESP.  

 

Em 2011, o Secretário de Educação Paulo Renato de Souza foi substituído, por 

Herman Voorwald, por ocasião da volta de Geraldo Alckmin ao governo do estado, em seu 

terceiro mandato como governador. Embora tenha apresentado inicialmente disposição para o 

diálogo com a categoria de professores, nas reuniões de polo, e tenha também diminuído a 

pressão sobre os docentes em relação à utilização dos materiais, o novo comando da SEESP 

deu continuidade às políticas educacionais do governo anterior, do mesmo partido, o PSDB. 

Como se sabe, aquela gestão havia sido alvo de duras críticas da Associação de Professores 

(APEOESP), inclusive com ocorrência de uma greve da categoria que durou cerca de 30 dias, 

em 2010. 

 

Foi neste cenário que se inseriram as mudanças curriculares de que tratamos neste 

trabalho. Entendemos que, para que a educação cumpra o seu papel na articulação dos saberes 

necessários para que alunos tenham maior entendimento do contexto político em que vivem, 

será necessário ampliarmos a visão dos docentes sobre essas políticas educacionais. Este é um 

ponto de análise que merece ser visualizado, pois os gestores das recentes políticas públicas 

no Estado de São Paulo pautam suas agendas, predominantemente, por ideais de eficiência e 

eficácia, com ações que tendem a minimizar os efeitos dos demais problemas da escola que 

interferem no trabalho docente. Outra consequência desse processo tem sido a redução do 

espaço de autonomia do sujeito professor. Entendemos que não são somente os conteúdos que 

permeiam as relações de poder na escola. Como observa esta autora:  

 

Mas não é somente por meio de conteúdos que se consegue desvelar as 

relações sociais e de poder. O tipo de texto e o autor, lidos, que inspiram e 

direcionam a análise da realidade, proporcionam isso, pelo menos em parte. 

Não obstante, um peso importante tem o exemplo vivo da ação política do 

professor. Sua atuação política dentro ou fora da escola parece estimular o 

próprio trabalho docente e às expectativas dos estudantes quanto às suas 

possibilidades de modificar algumas situações sociais (MOTA, 2005, p. 9). 

 

Partimos do pressuposto de que a escola será sempre um terreno fecundo para a 

busca de um conhecimento libertador. O trabalho docente, nos dias atuais, exige a 

compreensão de que a existência de um currículo prescrito não significa necessariamente 

superficialidade do ensino, nem mesmo a redução no papel problematizador do professor. Um 
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currículo bem elaborado pode indicar caminhos possíveis para o professor; no entanto, a 

análise sobre os riscos da padronização excessiva deve permear o debate educacional. De 

acordo com o pensamento de Henri Giroux: 

 

[…] os educadores críticos precisam desenvolver um discurso que, por um 

lado, possa ser usado para questionar as escolas enquanto corporificações 

ideológicas e materiais de uma complexa teia de relações de cultura e poder, 

e, por outro, enquanto locais socialmente construídos de contestação 

ativamente envolvidos na produção de experiências vividas (GIROUX, 

1997, p. 124). 

 

 Sobre o sentido da padronização dos currículos, Gimeno Sacristán também alerta:  

 
A lógica da uniformidade no currículo, nos ritmos, nos métodos e nas 

experiências didáticas favorece os grupos que, precisamente, não necessitam 

da escola para o desenvolvimento das habilidades instrumentais que a 

sociedade atual requer [...] (1998, p. 23). 

 

Gatti et al (2011) esclarecem, ainda, que pesquisas sobre padronização de 

currículo em países como Canadá e Estados Unidos mostraram os riscos que causam o 

exagero destas práticas nas políticas educacionais:  

 

A propósito, Hargreaves (2003) chama a atenção sobre pesquisas realizadas 

em regiões do Canadá e dos Estados Unidos submetidas, por largos períodos, 

a currículos padronizados. Tais pesquisas indicam a urgência de modificar 

essas políticas diante da crise de recrutamento de docentes e da necessidade 

de atrair e manter os profissionais mais qualificados nas escolas, uma vez 

que a padronização excessiva tende a aumentar a probabilidade de fracasso 

dos alunos com maiores dificuldades e a submeter os professores a maiores 

níveis de frustração e constrangimento no trabalho (GATTI et al, 2011 p. 

48). 

 

A partir dessas considerações, entendemos que, mesmo estando preso a uma 

burocracia educacional e submetido a condições precárias de trabalho, ao professor cabe 

desenvolver formas de trabalho que o retire da condição de mero leitor de texto curricular. 

Compreender as relações de poder na escola constitui um dos grandes desafios da função 

docente.  
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4.2  O currículo oficial de Sociologia da rede pública do Estado de São Paulo 

 

A partir deste tópico passaremos a analisar a proposta que foi adotada como currículo 

oficial de Sociologia instituído com o programa SPFE. Sua elaboração, no entanto, foi de 

responsabilidade de uma equipe de professores e pesquisadores da área de ensino de 

Sociologia no ensino médio da Sociedade Brasileira de Sociologia - SBS, coordenados pela 

socióloga e professora do departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo - USP, 

Dra. Heloisa de Souza Martins. Para melhor compreendermos esse processo, realizamos uma 

entrevista com a professora Heloisa, que nos descreveu como se deu a elaboração da proposta 

de currículo de Sociologia para a rede pública do Estado de São Paulo. A seguir, além das 

informações obtidas na entrevista, nossa análise se pautará pelos documentos produzidos pela 

SEESP neste período, e no próprio currículo de Sociologia. 

 

É importante considerar que até 2007 a Sociologia figurava como disciplina optativa 

do currículo do ensino médio do estado de São Paulo. Contudo, com a mudança da matriz 

curricular, em 2008, a SEESP retirou a possibilidade das escolas optarem pela inserção da 

Sociologia em seus currículos. Conforme nos relatou a professora Heloisa de Souza Martins, 

mediante esta mudança, a SBS, representada por seu presidente na ocasião, Tom Dwyer, 

solicitou uma audiência com a Secretária de Estado da Educação, Maria Helena Guimarães de 

Castro. Nessa audiência, foi acertado que a Sociologia voltaria para o currículo do ensino 

médio em 2009, com o compromisso da SBS elaborar a proposta curricular desse componente. 

Vale lembrar que, nesse ínterim, foi aprovada a mudança da LDB que tornou obrigatórias as 

disciplinas de Sociologia e Filosofia no ensino médio. 

 

Estando, nessa época, na coordenação da Comissão de Ensino de Sociologia da SBS, 

a elaboração da proposta curricular ficou sob a responsabilidade da professora Heloisa, que 

contou com a participação dos seguintes professores doutores: Tom Dwyer, pela SBS; 

Amaury Cesar Moraes e Fraya Frehse, pela USP; Fernando Lourenço e Aparecida Neri, pela 

UNICAMP. Consta também nos créditos do documento publicado pela Secretaria de Estado 

da Educação - SEESP, o nome de Marcelo Santos Masset Lacombe. Além das contribuições 

dos professores mencionados, a SBS organizou seminários na Universidade de São Paulo para 

debater o ensino de Sociologia no ensino médio. Estes seminários contaram com a 

participação de professores da rede pública, que tiveram abono de ponto pela SEESP e 

certificados de participação nesses eventos. 
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Interessante observar que, mesmo tendo incumbido a SBS de elaborar a proposta 

curricular de Sociologia para a rede estadual paulista, a SEESP solicitou também à equipe 

responsável pelas propostas de História e Filosofia que atuassem também na elaboração de 

uma proposta. Conforme relato da professora Heloisa, depois de concluída e entregue, em 

reunião na SEESP, a outra proposta - esta elaborada pela equipe do professor do departamento 

de História da UNICAMP, Dr. Paulo Miceli – também foi apresentada à Secretaria. Houve, 

naquele momento, uma tentativa da equipe do São Paulo Faz Escola, coordenada pela 

professora Dra. Maria Inês Fini, de fazer uma “junção” das duas propostas Porém, segundo a 

professora Heloisa, a SBS não concordou com essa alternativa, ficando esta tarefa sob a 

responsabilidade do professor Miceli. Em nova reunião na SEESP, o novo  texto foi 

apresentado. No entanto, conforme relato da professora Heloisa, a nova proposta não 

contemplava em nada aquela originalmente elaborada pela SBS, subordinando a Sociologia às 

áreas de História e a Geografia. Deste modo, a SBS se retiraria do processo, como explicou a 

professora Heloisa:  

 

[...] Tempos depois, recebemos um texto do Paulo -  a tal “junção” -  em que 

a Sociologia aparecia como disciplina, toda transdisciplinaridade [...]. No 

fundo, nós éramos subalternos da História e Geografia; e a coisa vinha, e 

temas [...]; uns temas que você não entendia por que aqueles, não outros;  

por que um antes e não depois. Enfim, e tentando entender o que era uma 

interpretação do “estranhamento” na teoria da alienação do Marx, na 

explicação, viajava, eu fui lendo, aquilo foi me dando uma reação, eu fui 

criticando a proposta, entremeando críticas. Aí conversei com o Amaury e 

falei: “olha, não dá, eu não faço, eu estou fora.” (Trecho da entrevista com a 

professora Heloisa – APÊNDICE A). 

 

Uma nova reunião foi marcada com a SBS e, naquele momento, o grupo se 

posicionou pela retirada da proposta curricular. Ocorre que, surpreendentemente, foram 

informados que a SEESP aceitaria a proposta da SBS na íntegra, com a condição de que a 

professora Heloisa coordenasse a elaboração dos Cadernos do aluno e do professor. Embora 

relutante, em conversa com grupo, a professora Heloisa resolveu aceitar, pois, segundo ela, 

dependendo de qual profissional materializasse a proposta curricular da SBS em forma de 

Cadernos, poderia ser um problema maior. Tendo aceitado elaborar os materiais de apoio, a 

professora Heloisa exigiu autonomia para constituir sua equipe. Foi neste momento que a as 

professoras Melissa de Mattos Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers passaram a 

participar do trabalho, com responsabilidade de desenvolver os Cadernos bimestrais do 

professor e dos alunos, sob a supervisão da professora Heloisa.  
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A proposta elaborada pela SBS, que tornou-se o currículo de Sociologia da rede 

pública do Estado de São Paulo, possui influência de Karl Mannheim, autor da chamada 

“sociologia do conhecimento”, que entende o ensino da Sociologia como técnica social: “um 

conjunto de métodos que visam influenciar o comportamento humano” (SÃO PAULO, 2011, 

p. 133). Em outras palavras, uma forma de racionalidade aplicada à vida social, produzindo 

mecanismos de reflexão para a possível substituição das condutas legitimadas pela tradição e 

pelos costumes que trazem desarmonias (MANNHEIM apud FERNANDES, 1980, p. 90). 

 

O currículo de Sociologia também destaca sua influência nas propostas elaboradas 

nas décadas de 1980 e 1990 pela Associação de Sociólogos do Estado de São Paulo – ASESP, 

com o entendimento de que a Sociologia no ensino médio não pretende formar o sociólogo, 

mas contribuir para a compreensão da realidade social com apreensão de conceitos. Isto é, de 

modo a perceber as relações sociais de forma não trivial, superando o pensamento guiado pelo 

senso comum. Outra influência importante deste currículo de Sociologia são as OCN - 

Orientações Curriculares Nacionais para a Sociologia no Ensino Médio (BRASIL, 2006), 

baseadas nos princípios do estranhamento e da desnaturalização: 

 

As orientações (OCN), na verdade, serviram como uma base para nossa 

proposta curricular. Ela não tem nada de parâmetros curriculares, ela tem das 

orientações curriculares. Então, toda aquela concepção, a questão do 

estranhamento, da desnaturalização, como é que você trabalha com o tema, 

conceito, teoria, [...] essas orientações serviram de base para a proposta 

curricular, só que nós definimos: não vamos ensinar teoria, vamos trabalhar 

com temas e vamos introduzir conceitos, os conceitos é que podem remeter à 

teoria [...]; não vamos ficar discutindo funcionalismo, dialética, 

hermenêutica; [...] nenhuma perspectiva teórica, interacionismo simbólico, 

nada disso, entendeu? Era uma discussão que, principalmente, partia da 

seguinte concepção: é um curso destinado ao jovem que está no ensino 

médio, parte do jovem e se destina ao jovem. Então, quais são as questões 

que perturbam a vida desse jovem? (Trecho da entrevista... APÊNDICE A). 

 

Ainda de acordo com o relato da professora Heloisa, na ocasião da elaboração da 

proposta curricular de Sociologia, havia muitas ideias, mas não havia uma concepção formada 

de currículo. Nesse momento, o pensamento de Wright Mills (1959) - particularmente 

desenvolvido no texto “A imaginação Sociológica” - se destacou para orientar a maneira 

como a Sociologia poderia contribuir para a formação dos jovens no ensino médio: 

 

[...] quando ele discute, na “Imaginação Sociológica”, as questões 

relacionadas com a inquietação, com a crise, com as perturbações na vida 
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dos indivíduos; e, como é que isso pode ser, na verdade, um elemento de 

reflexão para a Sociologia. Ele questiona a própria Sociologia, no sentido de 

buscar uma resposta, uma explicação para isso [...] (Trecho da entrevista... 

APÊNDICE A). 

 

O currículo de Sociologia elaborado pela SBS não se filia ao modelo educacional de 

competências e habilidades, difundido nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Contudo, os 

Cadernos (SÃO PAULO, 2013a; 2013b) do professor e do aluno tiveram que ser elaborados 

conforme esta abordagem, pois já estava sendo utilizada como referencial nos materiais de 

apoio ao currículo das demais disciplinas no Programa SPFE e que se tornou uma diretriz das 

políticas educacionais da SEESP para a área curricular.  

 

Ao indagarmos sobre a concepção teórica presente nessa proposta curricular, 

recebemos o seguinte esclarecimento da professora que coordenou o processo de sua 

elaboração: 

[...] se você quiser definir qual é a postura, teoricamente que sustenta aquilo 

tudo, nós estamos muito mais próximos de uma fenomenologia do que 

qualquer outra corrente teórica. Acho que a proposta vai um pouco por aí: 

em alguns temas mais, em outros menos, mas um pouco esse é o lugar de 

onde a gente se coloca (Ibid.).  

 

 

Ao observarmos a estruturação do currículo de Sociologia elaborado pela SBS, 

percebe-se que há uma sequência, de forma a contemplar não somente a Sociologia, mas as 

Ciências Sociais. Conforme assinala a professora Heloisa: 

 

[...] há uma continuidade na discussão, [...] o primeiro ano do ensino médio 

ele é, digamos, mais antropológico; o segundo, mais sociológico; e o terceiro, 

mais marcado pela Ciência Política, porque nós entendemos que não se trata 

de um curso de Sociologia mas de um curso de Ciências Sociais. (Trecho da 

entrevista... APÊNDICE A). 

 

A seguir, apresentamos uma síntese dos conteúdos curriculares de Sociologia para 

o ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo, conforme descritos no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Conteúdos Dispostos no Currículo de Sociologia do Estado de São Paulo por Série 

 

 
 

1ª SÉRIE 
 

 

O aluno na sociedade e a Sociologia 

 

Sociologia e o trabalho do sociólogo 

O processo de desnaturalização ou 

estranhamento da realidade 

Como pensar diferentes realidades 

O homem como ser social 

 

 

O que permite ao aluno viver em 

sociedade? 

 

Inserção em grupos sociais 

Família, escola, vizinhança, trabalho 

Relações e interações sociais 

Socialização e o processo de construção da 

identidade 

 

O que nos une como humanos? O que nos 

diferencia? 

 

Conteúdo simbólico dos relacionamentos 

sociais 

A unidade do Homem e as diferenças entre 

os homens: o que nos diferencia como 

humanos 

Conteúdos simbólicos da vida humana 

Cultura: características - A humanidade na 

diferença 

 

 

O que nos desiguala como humanos? 

 

Conteúdo simbólico dos relacionamentos 

sociais 

Da diferença à desigualdade: comparação 

entre os dois conceitos 

Etnias, classes sociais, gêneros e gerações 
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2ª  SÉRIE 

De onde vem a diversidade social 

brasileira? 

 

A população brasileira 

Diversidade nacional e regional 

O estrangeiro do ponto de vista 

sociológico 

A formação da diversidade 

Migração, emigração e imigração 

Aculturação e assimilação 

 

Qual a importância da cultura na vida 

social? 

 

Cultura, consumo, consumismo e 

comunicação de massa 

Construção da identidade pelos jovens 

Qual a importância do trabalho na vida 

social brasileira? 

 

O trabalho como mediação 

Divisão social do trabalho 

Divisão sexual e etária do trabalho 

Divisão manufatureira do trabalho 

Processo de trabalho e relações de trabalho 

Transformações no mundo do trabalho 

Emprego e desemprego na atualidade 

O aluno em meio aos significados da 

violência no Brasil 

 

O que é violência 

Violências simbólicas, físicas e 

psicológicas 

Diferentes formas de violência 

Doméstica, sexual e na escola 

Razões para a violência 
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3ª SÉRIE 
 

O que é cidadania? 

 

O significado de ser cidadão ontem e hoje 

Direitos civis, políticos, sociais e humanos 

O processo de constituição da cidadania 

no Brasil 

A Constituição Brasileira de 1988 

Direitos e deveres do cidadão 

A expansão da cidadania para grupos 

especiais: crianças e adolescentes, idosos e 

mulheres 

 

Qual a importância da participação 

política? 

 

Formas de participação história do Brasil 

popular na história do Brasil 

Movimentos sociais contemporâneos 

Movimento operário e sindical 

Movimentos populares urbanos 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra 

“Novos” movimentos sociais: negro, 

feminista, ambientalista, GLBT (gays, 

lésbicas, bissexuais e transgêneros) 

A cidade como lugar de contradições e 

conflitos 

Associativismo e democracia 

O direito à cidade 

 

Qual é a organização política do Estado 

brasileiro? 

 

Estado e governo 

Formas e sistemas de governo 

Organização dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário 

Eleições e partidos políticos 

 

 

 

 

 

O que é não cidadania? 

 

Desumanização e coisificação do outro 

Reprodução da violência e da 

desigualdade social 

O papel social e politicamente 

transformador da esperança e do sonho 

 

Dentre os aspectos observados neste currículo, destaca-se o fato de que ele está 

dividido em bimestres, como indica a organização dos tempos escolares vigentes na educação 

básica. Além disso, as temáticas iniciam-se sempre com perguntas, a partir das quais os 

conceitos e conteúdos são desenvolvidos. Quanto aos conteúdos, há uma perspectiva de 

construção que denota a percepção das conquistas presentes na história da cidadania, com 

destaque para o papel dos sujeitos na construção de novas formas de convivência, finalizando 
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com a discussão da não cidadania, destacando “o papel social e politicamente transformador 

da esperança e do sonho” (SÃO PAULO, 2011, p. 150).  

 

O  texto de apresentação do currículo de Sociologia do Estado de São Paulo afirma 

que “a existência de um currículo não significa que o professor tenha que reproduzi-lo 

integralmente, acatando-o como única possibilidade de exercício de sua atividade docente” 

(Ibid, p. 136). A este respeito, merece registro a análise apresentada por Casão e Quintero 

(2007), no artigo “Pensando a Sociologia no ensino médio através dos PCNEM e das 

OCNEM” que tem por base o pensamento de Bernstein. Estas autoras afirmam que:  

 

O currículo não é algo isento de interesses e corresponde a um modelo de 

sociedade. Conforme Bernstein (2003) demonstra, um currículo é fruto da 

interação entre o campo da contextualização (academia, universidade, 

intelectuais, consultores) de onde são recrutados pelo campo 

recontextualizador oficial (Estado, governos, secretarias de educação) para 

elaborarem tais documentos. Posteriormente, tais documentos são 

encaminhados para o campo da recontextualização (escola, comunidade) 

onde são novamente reelaborados por professores na sua prática pedagógica 

(CASÃO; QUINTERO, 2007, p. 226). 

 

Entendemos que para viabilizar uma perspectiva mais democrática sobre o ensino de 

Sociologia, será importante refletir sobre o que deve ser ensinado e como deve ser ensinado. 

Isto porque, mesmo havendo um currículo oficial, este não deve ser entendido como uma via 

de mão única, cabendo ao professor ressignificá-lo no processo de trabalho de sala de aula. 

Também não consideramos que os objetivos educacionais do currículo em análise sejam 

superficiais. Ao contrário, o desenvolvimento das temáticas nele contempladas constituem um 

desafio para os professores no atual contexto educacional da educação básica. Consideramos, 

ainda, que embora muitas críticas à padronização do currículo sejam consistentes, quando 

levamos em conta o contexto e as condições nas quais a Sociologia retorna ao currículo do 

ensino médio, é preciso reconhecer que a ausência de diretrizes de ensino para este 

componente poderia comprometer a legitimidade desta ciência nesta etapa do ensino. 

Destacamos, porém, a importância da “recontextualização” do currículo, conforme a realidade 

a ser trabalhada. Ao professor cabe, então, refletir e planejar sua ação, levando em conta as 

diferenças culturais entre as turmas, alunos e contextos em que atua. Com a percepção de 

todos esses fatores, o processo de ressignificação torna-se fundamental. Deve-se também 

ressaltar que um dos aspectos enfatizados no atual currículo de Sociologia é o diálogo. 

Contudo, em nosso entendimento, este conceito merece uma melhor compreensão. 
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O princípio pedagógico que orienta essa proposta é o estabelecimento de um 

diálogo entre o aluno, pensado como recurso para superar os limites de uma 

aula meramente expositiva. O ponto de partida desse diálogo é o 

conhecimento do senso comum que o aluno tem a respeito da sociedade, mas 

com objetivo de superá-lo, ao fornecer-lhe o conhecimento propiciado pela 

sociologia enquanto disciplina científica. (SÃO PAULO, 2011, p. 136) 

 

Como se vê, o diálogo é um princípio pedagógico central desta proposta para que o 

professor oriente sua prática em sala de aula. Entendemos, porém, que este diálogo não se 

efetiva apenas pela existência da disciplina no currículo ou pelo apoio oferecido aos 

professores por meio dos materiais didáticos. Essa compreensão significaria reduzi-la ao seu 

caráter instrumental. Pelo contrário, sua construção depende da postura do educador perante 

os educandos. Para melhor elucidar e aprofundar o conceito de “diálogo”, pautamo-nos no 

pensamento de Freire:  

 

Quando tentamos um adentramento no diálogo, como fenômeno humano, se 

nos revela algo que já poderemos dizer ser ele mesmo: a palavra. Mas, ao 

encontrarmos a palavra, na análise do diálogo, como algo mais que um meio 

para que ele se faça, se nos impõe buscar, também seus elementos 

constitutivos (FREIRE, 1987, p. 43). 

 

De acordo com o pensamento de Freire, ao tratarmos da questão do diálogo, devemos 

perceber as proposições em um sentido dialético, compreendendo que a ação faz parte do 

processo:  

Esta busca nos leva a surpreender, nela, duas dimensões; ação e reflexão, de 

tal forma solidárias, em uma interação tão radical que, sacrificada, ainda que 

em parte, uma delas, se ressente, imediatamente, a outra. Não há palavra 

verdadeira que não seja práxis. Daí, que dizer a palavra verdadeira seja 

transformar o mundo (FREIRE, 1987, p. 43). 

 

Assim, um dos pontos a serem superados pelos professores será a mera transferência 

dos conteúdos para os alunos da educação básica, o que significa romper com a chamada 

“educação bancária”, em que o aluno é passivo e o professor o único portador do 

conhecimento a ser repassado, sob a forma de leitura e escrita de capítulos de livros ou de 

uma ciência que apenas transfere a seus ouvintes um saber previamente elaborado.  

 

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 

se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 

ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 

ideias a serem consumidas pelos permutantes (Ibid, p. 44). 
 

A postura do educador também é trabalhada por Freire, que considera que para haver 



92 

 

 

mudança devemos demonstrar um conhecimento sobre o meio em que estamos inseridos, com 

um reconhecimento do ser humano, pois “não há, por outro lado diálogo, se não há humildade. 

A pronúncia do mundo, com que os homens recriam permanentemente não pode ser um ato 

arrogante.” (FREIRE, 1987, p. 45). Portanto, o professor deve se reconhecer como portador 

de um conhecimento sistematizado, mas sem se utilizar disso para oprimir. Ao contrário, deve 

contribuir para que  o educando possa superar o senso comum, o que ocorre somente por meio 

de mecanismos democráticos e participativos. Nas palavras do autor:  

 

Para um educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 

programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 

conjunto de informes a ser depositados nos educandos, mas a revolução 

organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles elementos que 

este lhe entregou de forma desestruturada (Ibid. p. 46). 

 

Deste modo, a construção de uma educação crítica passa pelo entendimento do 

princípio pedagógico do diálogo, indicando que este exige a leitura do mundo pelos agentes, o 

que pressupõe que os sujeitos se vejam na história, reconhecendo os indivíduos como sujeitos 

e acreditando na possibilidade de emancipação. 

 

Não há também diálogo, se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu 

poder de fazer e refazer. De criar e recriar. Fé na vocação de ser mais, que 

não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens (Ibid,  p. 45). 
 

 

É necessário destacar que o pensamento de Freire, como um método, visa o 

coletivo, o despertar em comunhão. Por isso, o autor faz crítica ao intelectual arrogante, 

ressaltando que: 

[...] diálogo, como encontro dos homens para a tarefa comum de saber agir, 

se rompe, se seus polos (ou um deles) perdem a humildade. Como posso 

dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca em 

mim? (Ibid, p. 45). 

 

 

Ao considerarmos o pensamento de Paulo Freire, enfatizamos suas contribuições, 

porém, não podemos tomá-lo como verdade absoluta. Ao educador cabe compreender que as 

várias teorias educacionais podem coexistir e contribuir cada uma a seu modo com a prática 

educativa. O que devemos buscar é sempre a pesquisa e o entendimento sobre a realidade em 

que estamos inseridos. A este respeito, afirma Gimeno Sacristán: 

 

[...] somente a lógica de uma pedagogia diversificada no marco da escola 

compreensiva tem a chance de provocar e favorecer um desenvolvimento até 
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o máximo de suas indefinidas possiblidades (GIMENO SACRISTÁN, 1998, 

p. 24). 
 

 

Assim, a presença da reflexão sociológica no currículo do ensino médio pode 

significar ganhos na formação intelectual dos alunos, destacando-a como disciplina científica 

e, mais ainda, como ciência capaz de realizar debates sobre a realidade social. A Sociologia 

no ensino médio possui um papel importante, mas será preciso respeitar os atores e suas 

vivências. Por isso, destacamos com mais vigor a questão do diálogo, para que não se entenda 

de maneira simplificada a existência desta palavra neste currículo.  

 

4.3  Quem são e o que dizem os professores 

 

Considerando o ensino de Sociologia no ensino médio da rede pública paulista como 

objeto deste estudo e, com intuito de aprofundarmos a discussão qualitativa do contexto 

pesquisado, apresentaremos a análise das entrevistas (Questionário, APÊNDICE B) realizadas 

com professores que atuam em sala de aula. Para aproximarmo-nos da compreensão 

necessária, é tarefa do pesquisador debruçar-se sobre o contexto, documentos e vivências 

relacionadas ao tema de pesquisa.  Assim, compartilhamos da visão de que: 

  

[...] Uma maneira reconhecida e comprovada, própria das ciências humanas, 

de obter informação consiste em colher os depoimentos de pessoas que 

detêm essa informação. O recurso a esses depoimentos permite a exploração 

dos conhecimentos das pessoas, mas também de suas representações, 

crenças, valores, opiniões, sentimentos, esperanças, desejos, projetos, etc. 

[...] (LAVILE; DIONNE, 1999, p. 183). 

 

 

Apresentaremos, a partir de agora, os principais apontamentos feitos pelo grupo de 

professores que participaram da pesquisa de campo. Para compreender as condições em que 

ocorre o trabalho desses docentes e, entendendo-os como os principais agentes da condução 

do trabalho educativo, torna-se crucial conhecer o entendimento desses sujeitos sobre a 

questão central deste trabalho. Para tanto, descreveremos, brevemente, o perfil dos sujeitos 

envolvidos.  

 

Ao todo, foram entrevistados 14 Professores de Sociologia da rede pública do Estado 

de São Paulo, no período de janeiro e fevereiro de 2013. Dos 14 professores entrevistados 6 

possuem entre 25 e 35 anos;  7 entre 35 e 45 anos; e apenas 1 acima de 45 anos. Deste 
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universo, 50% dos entrevistados são do sexo masculino e 50% do sexo feminino. Em relação 

à formação, 9 são graduados em Ciências Sociais com especialização; somente 2 possuem 

graduação em Ciências Sociais; e 2 são graduados em  Ciências Sociais concluíram o 

mestrado.  

 

Em relação à situação funcional dos entrevistados, 9 são titulares de cargo efetivos; 1 é 

estável na função;  e 3 são temporários. Em se tratando de tempo de serviço na rede pública, 9 

possuem até 5 anos; 4 de 6 a 10 anos; e 1 professor entre 11  e 15 anos. No que se refere ao 

número de aulas, 1 entrevistado ministra até 10 aulas por semana; 3 têm uma carga horária 

entre 11 a 20 aula semanais; 8 com carga horária entre 21 a 35 aulas semanais; e 2  acima de 

35 aulas por semana.  Ao perguntarmos sobre número de escolas em que atuam, identificamos 

que 9 atuam somente em uma escola; 2 em duas escolas; 2 em três escolas; e apenas  1 em 

quatro escolas. Sobre a atuação em outras redes de ensino, constatou-se que 9 professores 

atuam somente na rede pública do Estado de São Paulo, enquanto 5 atuam também em outras 

redes.  

 

A seguir, apresentamos a percepção dos professores participantes a respeito do ensino 

de Sociologia no ensino médio na rede estadual paulista.  

 

4.3.1 - Primeira percepção: dificuldades encontradas para o ensino de Sociologia 

 

Constatamos que é muito presente, na fala dos professores, uma crítica em relação à 

estrutura educacional na qual estão inseridos. Merece destaque a questão das condições em 

que se desenvolve o trabalho docente. Na percepção desses professores, há uma situação de 

precariedade que merece ser refletida para melhoria do ensino aprendizagem dos alunos da 

rede pública do Estado de São Paulo e também para a melhoria da carreira docente. Entre os 

problemas elencados pelos professores, destacam-se: 

 

Classes superlotadas, estrutura física precária, livros didáticos mal 

preparados, cadernos dos alunos insuficientes, falta de apoio pedagógico, 

falta de material (como impressora) para trabalhar com textos, falta de 

funcionários, violência, desrespeito, descaso (Professor 2).  

 

Burocracia demasiada. Falta de condições físicas e tecnológicas. 

Preconceitos com professores e alunos (Professor 3) . 

 

O número de aulas por série destinadas a disciplina. Pouca participação dos 
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alunos (generalizando) (Professor 4). 

 

A visão de escola estabelecida, e a centralidade dada aos conteúdos, indicam que a 

existência dos materiais didáticos é importante para a construção de estratégias didáticas. 

Contudo, há uma evidente insatisfação em relação aos materiais oferecidos pela SEESP, a 

começar pela constatação de que eles são insuficientes ou não são adequados à realidade dos 

alunos. Observa-se também que embora haja uma disposição dos professores para o trabalho, 

a falta de recursos compromete o enfrentamento desta realidade, como demonstram os 

depoimentos a seguir:  

 

[...] as más condições de trabalho, devido a um material não adequado à 

realidade do aluno na contemporaneidade; além da falta de espaço, devido a 

um grande número de alunos por sala e ausência de novas tecnologias para 

que as aulas se tornem menos cansativas e mais dinâmicas, pois o conteúdo é 

extenso e o número de aulas é inadequado (Professor 5). 

 

Falta de material didático específico para Sociologia, assim como a 

colaboração por parte dos coordenadores e Diretoria de Ensino na parte da 

didática de Sociologia. Afinal, trabalhar com adolescentes envolve outra 

linguagem, outros mecanismos para chamar sua atenção para a disciplina e 

as licenciaturas não se preocupam com isso (Professor 1). 

 

É visível, nestes depoimentos, que os professores se ressentem da falta de apoio 

específico aos docentes de Sociologia por parte de Núcleos Pedagógicos das Diretorias de 

Ensino. Observa-se também que a problemática da formação de professores está sempre 

presente na fala dos professores, que acenam para as deficiências dos cursos de formação 

inicial.  

 

É legítimo pensar que ausência das Ciências Sociais no currículo do ensino médio 

durante um longo período tenha concorrido para certo desinteresse em relação ao 

desenvolvimento de metodologias de ensino em Sociologia, principalmente por parte dos 

cursos de Ciências Sociais de algumas universidades que priorizam ainda, o bacharelado em 

detrimento da licenciatura. Este aspecto foi levantado por alguns professores:  

 

[...] a Sociologia não fazia parte da grade curricular [das Licenciaturas], 

então, pouco foi trabalhado com relação a metodologia e didática de ensino. 

Não sei se hoje está diferente, creio que sim, pelos PIBID´s, pelos livros 

didáticos de Sociologia. E também na falta de auxílio por parte das 

Diretorias de Ensino e dos professores coordenadores de área não se 

atentarem para esta discussão e necessidade (Professor 1). 
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As dificuldades apontadas ocorrem primeiramente, porque a Sociologia 

como disciplina foi reintroduzida há pouco tempo, fazendo com que algumas 

disciplinas "perdessem" aulas. É novidade ainda para nossos alunos e pares 

(Professor 12). 

 

Ao analisarmos os depoimentos dos professores, observamos que, numa mesma fala, 

vários problemas são enumerados: falta de tempo para preparação das aulas, a burocracia 

educacional, os baixos salários, a quantidade de alunos, a falta de professores com formação 

inicial e críticas em relação aos materiais didáticos. O depoimento deste professor ilustra 

 

Pouco tempo para planejamento das aulas e avaliações, bem como das 

correções e acompanhamento (sic). Pouco tempo para formação continuada; 

salas com muitos alunos, em média 35 frequentes; livros didáticos de 

Sociologia enviados para escola (PNLD-2012) insuficientes; muitas turmas 

(21, em 2012), o que impede um trabalho mais aprofundado; pouco material 

de referência na escola, pois os livros paradidáticos e complementares de 

Sociologia chegaram há pouco tempo na escola (acredito que após a 

obrigatoriedade), além da escola não receber revistas especializadas da 

disciplina; alunos com grandes defasagens em leitura, interpretação, escrita; 

pouco tempo efetivo de aula - uma parte é gasta com a lista de presença, 

outra com a sensibilização da turma, que deve ser realizada sempre, com 

raras exceções; o baixo salário dos professores, no geral, que nos leva a 

procurar outras fontes de renda, muitas vezes dando aulas em várias escolas; 

professores com outras formações dão aulas de Sociologia modificando seu 

conteúdo (Professor 6).  

 

Chama a atenção que a preocupação com o aluno aparece com vigor na fala dos 

professores, em especial a falta de interesse dos jovens em relação aos conteúdos abordados. 

Diante disso, algumas questões se colocam, como por exemplo: quais seriam os enfoques 

metodológicos necessários para articular e favorecer uma aproximação do aluno com os 

conteúdos da disciplina? De que forma o aprofundamento dos conhecimentos sociológicos 

apontado pelos professores contribuiria para aumentar o interesse dos alunos? Para tanto, há 

que se observar as características dos educandos desta etapa de ensino e também a 

heterogeneidade das turmas. Todos estes aspectos foram destacados pelos professores:  

 

[...] interesse dos alunos em relação aos conteúdos abordados. A abordagem 

superficial do conteúdo sociológico. Ausência de profissionais formados na 

área ministrando os conteúdos curriculares (Professor 5). 

 

[...] espaço físico, falta de compreensão entre os professores de outras 

disciplinas sobre a importância da disciplina sociologia na grade atual do 

Estado de São Paulo. Resistência de parte dos alunos, pois é uma disciplina 

que força a sair do "status quo", que é muito confortável para muitos jovens 

(Professor 7). 
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Outro aspecto lembrado por um dos professores diz respeito à transposição do 

conhecimento sociológico para o ensino desta disciplina no ensino médio. Sem dúvida, o 

currículo oficial aponta caminhos e métodos possíveis, sequências de conteúdos 

sistematizados com rigor metodológico, de forma a prescrever objetivos e intenções esperadas 

em torno dos planos de aula. Contudo, se a discussão da transposição é incipiente mesmo 

entre os pesquisadores das Ciências Sociais, como seria possível tal nível de aprofundamento 

no contexto em que a maioria dos professores não possui formação inicial na área? Quando se 

ponderam todos esses fatores, é legítimo pensar que a ausência de orientações curriculares, 

neste cenário, não seria benéfica neste retorno da Sociologia à educação básica.  

 

A Sociologia é uma disciplina que, historicamente, vem buscando sua 

consolidação na educação média. Encontramos vários entraves como 

interesse político e a adaptação da disciplina como matéria do currículo. A 

disciplina sofre, em primeiro lugar, com a adaptação dos conteúdos 

acadêmicos para uma forma atrativa de disciplina crítica nas séries do ensino 

médio. Essa proposta reflexiva é um dos principais “dificultadores” na 

conversa com os alunos. Fora isso, a possibilidade de que professores de 

áreas como pedagogia, história, geografia, artes ministrem aulas faz com que 

o material não seja extrapolado e não haja continuidade entre os 

conhecimentos o que desfavorece o conhecimento da área (Professor 4). 

 

Para as autoras do material de apoio, Stella e Melissa, dentre as dificuldades que se 

apresentaram no processo de elaboração dos cadernos, destaca-se a questão da 

heterogeneidade dos alunos da rede pública do Estado de São Paulo. Este temática foi 

discutida no artigo “Sociologia no ensino médio: escrevendo cadernos para o Projeto São 

Paulo Faz Escola”.  O trecho, a seguir, é bastante ilustrativo desta problemática: 

 
O aluno da rede pública é ao mesmo tempo o jovem da cidade de São Paulo, 

onde vivem mais de 10 milhões de habitantes, como das cidades com 10 mil 

habitantes ou menos. Ele pode morar na periferia, como pode pertencer aos 

segmentos médios e morar num bairro de camadas médias. Ele pode morar 

na zona urbana, na zona rural ou em cidades litorâneas. Ele pode ter o dia 

todo para realizar todas as tarefas, lições e pesquisa, como pode trabalhar 

todos os dias e só ter o domingo como dia de descanso. Pode ser ainda que 

ele trabalhe até no domingo. Ele pode estudar de dia ou à noite e cada uma 

dessas possibilidades traz especificidades que devem ser levadas em conta. 

Pode ter fácil acesso à internet, ou ter de caminhar quilômetros para 

consegui-la. A violência pode estar na sua porta ou ser algo distante que ele 

só vê nos noticiários. Para escrever os Cadernos de Sociologia, era preciso 

pensar em todos esses jovens (SCHRIJNEMAEKERS e PIMENTA, 2011, p. 

419). 

 

Pudemos constatar que houve uma indisposição dos formuladores de currículo da 

SEESP no início do Programa SPFE de incluir a Sociologia no ensino médio. Essa percepção 
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está presente tanto na fala dos professores de Sociologia como no depoimento da professora 

Heloisa, o que sugere que, naquele momento, a matriz curricular do ensino médio da rede 

pública no Estado de São Paulo poderia ter se consolidado com disciplinas ligadas ao 

“empreendedorismo”, por exemplo, ao invés da Sociologia. Mas é preciso atentar para outro 

detalhe importante. Como vimos, o atual currículo de Sociologia e respectivos materiais de 

apoio foram elaborados por uma equipe de professores pesquisadores da área de Sociologia da 

SBS. Apesar disso, os professores têm levantado questionamentos e críticas em relação aos 

Cadernos. Diante disso, é possível conjecturar sobre os efeitos que poderiam ter sido 

produzidos sobre o currículo caso a proposta e os materiais tivessem sido formulados por uma 

equipe sem formação na área de Ciências Sociais, como chegou a ser proposto pela própria 

SEESP à época.   

 

Indiferença da SEE/SP em relação à disciplina de Sociologia no currículo do 

ensino médio. Como foi possível notar no meu TCC – REDEFOR, algumas 

das causas possíveis são: escola parece desinteressante aos alunos, currículo 

considerado ultrapassado, cultura de massa, TIC’s (Professor 9). 

 

A Secretaria de Educação, desde o início da obrigatoriedade da Sociologia, 

não tem tratado o assunto com espontaneidade. Professores de outras áreas 

que tiveram Sociologia na graduação podem assumir aulas de Sociologia no 

ensino médio, fato que dificulta a continuidade do trabalho quando se trata 

de professor não efetivo. O material didático não oferece autonomia para o 

docente, ou seja, temas e situações de aprendizagens que não correspondem 

com a realidade social do aluno e muitas vezes não proporcionam a 

construção do senso crítico. Outro aspecto é o não apontamento dos 

clássicos da Sociologia: Marx, Durkheim e Weber. São apontados de 

maneira superficial e com pouca importância (Professor 10). 

 

Giroux (1997, p. 203), afirma que “a meta principal da educação é criar condições 

para que estudantes se fortaleçam e se constituam como indivíduos políticos.” O cumprimento 

dessa função política é de fundamental importância, sobretudo num país que ainda convive 

com indicadores educacionais muito preocupantes.  

 

Segundo o IBOPE, instituto privado de pesquisa, apenas 28% da população 

entre 15 e 64 anos pode ser considerada alfabetizada no Brasil; o restante, 

mais de 70%, oscila entre a condição de ágrafos (não sabem ler e escrever) e 

de analfabetos funcionais não são capazes de ler / interpretar e escrever um 

texto de 20 linhas (SOUZA, 2009, p. 129). 

 

Ao tratarmos da questão do analfabetismo, é necessário perceber este problema 

em uma perspectiva crítica, rompendo a visão nuançada sobre esta problemática. Sobre isso, 

afirma Freire: 
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Para a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma “chaga”, nem uma 

“erva daninha” a ser erradicada, nem tampouco uma enfermidade, mas uma 

das expressões concretas de uma realidade social injusta. Não é um 

problema estritamente linguístico nem exclusivamente pedagógico, 

metodológico, mas político, como a alfabetização através da qual se pretende 

superá-lo. Proclamar sua neutralidade, ingênua ou astutamente, não afeta em 

nada a sua politicidade intrínseca (FREIRE, 1981, p.12). 

 

Assim, ressaltamos a importância de considerarmos o professor como um intelectual e 

que, como tal, esteja presente nas discussões relativas ao desencadeamento das políticas 

educacionais. Esta dimensão aparece de maneira bastante efetiva na fala dos professores, ao 

exigirem mais clareza das ações governamentais. Fazem uma crítica ao modelo educacional 

submisso aos interesses do mercado e mostram a necessidade de maior valorização docente: 

 

[...] Falta de Investimento na educação básica. Política educacional voltada 

para a formação de mão de obra barata e desqualificada. Desvalorização da 

carreira docente. Falta de participação dos professores na elaboração de 

materiais e politicas voltadas para educação (Professor 11).  

 

4.3.2  Segunda Percepção: como superar as dificuldades apresentadas 

 

Neste tópico, daremos destaque aos apontamentos dos professores em relação às 

formas de superação das dificuldades apresentadas, considerando o trabalho docente na rede 

pública paulista. Desta forma, é possível também identificar elementos que compõem a 

subjetividade desses professores. 

 

A primeira constatação que chama atenção é que, na percepção dos professores de 

Sociologia, a melhoria das condições de trabalho passa por mudanças relacionadas ao regime 

temporário. De forma que a abertura de concursos públicos na área seria uma condição sine 

qua non para a melhorar o quadro atual. A abertura de concursos públicos, aliás, é uma das 

exigências da LDB que, de acordo com o disposto no seu artigo 85, destaca que esta é uma 

cobrança legítima dos professores, quando os cargos estiverem sendo ocupados por 

profissionais em regime temporário. Há que se pontuar que outro aspecto relevante, paralelo a 

esta situação, é a falta de professores com formação inicial na área para ministrarem aulas de 

Sociologia. Estes pontos foram ressaltados por um dos professores participantes da pesquisa 

como forma de superação das dificuldades enfrentadas:  

 

[...] Abrindo concursos com profissionais da área de Ciências Sociais. [...] 

Oferecer capacitação aos professores não especialistas sobre a docência em 
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Sociologia. Promover uma revisão com sociólogos e educadores dos 

cadernos da área (Professor 5). 

 

Outra forma de superação das dificuldades, na visão dos professores, seria reexaminar, 

com mais rigor, os materiais didáticos existentes. Há um entendimento que a maior 

participação dos professores poderia contribuir para melhorar os materiais didáticos. Sobre 

esta questão, é importante destacar que, durante a elaboração da proposta curricular pela SBS, 

a despeito dos seminários promovidos na Universidade de São Paulo com a participação de 

professores da rede - inclusive com dispensa de ponto - a elaboração dos cadernos de apoio se 

deu num processo fechado e restrito a uma equipe de especialistas, com prazos exíguos e 

pequena participação da equipe técnica da CENP/CGEB, formada, em sua maioria, por 

professores com experiência de sala de aula. A este respeito, um dos professores assinalou o 

seguinte:  

Uma sugestão seria que a configuração do material seja feita por docentes 

que estejam na sala de aula e não por doutores que desconhecem a realidade 

dos alunos na atualidade. Outra sugestão, porém essa é em pró (sic) de todos 

os docentes, que seria condições financeiras dignas, pois se dedicam muitas 

vezes em períodos integrais para poderem ter uma melhor condição de vida, 

e isto é sintomático na educação brasileira e uma vergonha (Professor 4). 

 

 Merece destaque ainda, no entendimento deste contexto, a preocupação com a postura 

dos professores diante desses jovens. Como pensar a sala de aula e a escola de maneira 

democrática? Neste caso, o diálogo pode ajudar e a própria LDB indica caminhos para a 

gestão democrática. No entanto, como dissemos anteriormente, este é um tema que não pode 

ser abordado superficialmente. Partimos da premissa que o diálogo deve estar presente em 

todas as instâncias da escola e, principalmente, na sala de aula. Como também já pontuamos, 

a existência de um currículo não prescinde de leitura da realidade por parte dos agentes, 

inclusive com a inserção de temas relevantes aos contextos vivenciados pelos alunos. Esta 

visão é compartilhada por alguns professores que ressaltam a falta de: 

  

[...] aproximação dos alunos com os professores e a administração da escola. 

Mais democracia na sala de aula (Professor 7). 

 

[...] No que diz respeito ao currículo, revisar, e se possível alterar, quase que 

sua totalidade, deixando um espaço em cada bimestre para que o professor 

traga temas e assuntos que são apontados pelos alunos como de relevantes 

para cada realidade de escola, bairro, cidade e região do Estado de São Paulo 

(Professor 11). 
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No entanto, é preciso considerar que nas Ciências Sociais, e na Sociologia em 

particular, não há consenso sobre determinados temas. Como se sabe, existem diferentes 

caminhos teóricos no pensamento sociológico, como destacam as OCN (BRASIL, 2006a) e o 

próprio currículo do Estado de São Paulo. Verificamos, na fala de um professor, a percepção 

de que a Sociologia traz ainda o estigma de estar ligada a “esquerdismos”. Esta é uma questão 

que está presente no texto das autoras dos Cadernos, no editorial do Jornal Folha de São Paulo, 

cujo trecho foi citado anteriormente, e também na entrevista com a professora Heloisa, 

devendo ser examinada com mais rigor em outras pesquisas. Para este professor:  

 

É preciso que nós, professores de Sociologia, relativizemos nosso campo de 

atuação, pois sei que cada escola é uma realidade, assim como cada grupo 

juvenil possui características próprias. Nós professores temos que, num 

primeiro contato com nossos pares, demonstrar que a Sociologia não está 

somente atrelada à ideia de revolução, já que temos autores que acreditam na 

manutenção da normalidade (ex: Émile Durkheim). Podemos demonstrar 

que a Educação também é foco de análise da Sociologia, podendo oferecer 

instrumentos que ajudem nosso trabalho cotidiano (Professor 14). 

 

Quando analisam os desafios do professor de Sociologia, nesta volta para o ensino 

médio, Schrijnemaekers e Pimenta (2011) destacam que, entre os vários problemas, está o 

desconhecimento dos alunos e das famílias em relação às Ciências Sociais: 

 

[...] há o histórico preconceito que as Ciências Sociais sofrem no Brasil 

como importantes para a formação de qualquer pessoa. O desconhecimento 

favorece o surgimento de estereótipos e de preconceitos. Hoje, os 

professores do ensino médio terão como primeira tarefa lidar com esse 

preconceito enraizado em muitos jovens e nas suas famílias. 

(SCHRIJNEMAEKERS e PIMENTA, 2011, p. 416) 

 

Ainda seguindo neste raciocínio, Stella e Melissa (2011, p. 421) afirmam, em nota de 

rodapé, que as razões para o preconceito estão relacionadas ao “medo de que esteja ligada ao 

comunismo ou à doutrinação esquerdista.” Já a coordenadora da elaboração da proposta 

curricular do Estado de São Paulo, Heloisa de Souza Martins, argumenta que: 

 

[...] tem muito professor, mesmo formado em Ciências Sociais, equivocado, 

equivocado, por vários motivos, até mesmo [por] motivos políticos, que acha 

que vai fazer a cabeça do aluno, sabe? Está lidando com aluno em formação, 

é jovem sabe! (Trecho da entrevista... APÊNDICE A). 

  

Assim, a busca de significados para a Sociologia deve ser objeto de debate contínuo, 

com o devido rigor que o processo histórico exige. Esse debate pode ocorrer nas 

universidades, nas entidades representativas de profissionais, com a comunidade escolar, com 
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os formadores, gestores educacionais, estudantes, enfim, com todo esse rol complexo de 

instituições e interesses educacionais. Esta é uma constatação importante ao analisarmos 

todos estes depoimentos. Desta forma, são necessárias mais pesquisas sobre o tema, mais 

investimentos e recursos para a formação, entre outros desafios. As tecnologias digitais vêm 

sendo apontadas como forma de ampliação dos espaços de discussão e, sobretudo, de 

formação docente. No entanto, este é um tema cuja reflexão exige rigor, a fim de que 

formatos e recursos tecnológicos não se apressem ou contribuam para visões aligeiradas do 

processo, como inclusive alerta a professora Heloísa: 

 

[...] Então, comecei a rever o meu preconceito contra o ensino a distância e, 

e em certas condições, ele pode ser um instrumento útil, se bem pensado [...]. 

Esse é o grande problema, ele tem que ser bem estruturado, tem ter uma 

plataforma [...]. (Trecho da entrevista... APÊNDICE A). 

 

Na fala dos professores, fica visível o desejo de debater o tema, assim como a 

cobrança de mais ações, por parte dos responsáveis pela formação no âmbito das Diretorias de 

Ensino. Alguns professores reforçam a importância dos recursos tecnológicos para estes 

caminhos:  

 

Debates e estudos sobre a importância da disciplina no processo de formação 

dos jovens alunos. Acompanhamento e utilização, quando possível, dos 

novos recursos disponibilizados pelas novas tecnologias. (Professor 10) 

As Diretorias de Ensino poderiam formar mais grupos de discussão e 

formação com os professores de Sociologia. Afinal, é uma disciplina nova na 

grade curricular, com professores jovens e, em sua maioria, com muita 

vontade de trabalhar na formação dos alunos (Professor 1). 

 

A questão da infraestrutura das escolas também prejudica em muito o trabalho docente, 

seja no ensino da Sociologia como dos demais componentes curriculares. Atualmente, há 

programas e projetos, praticados pelos gestores educacionais, que contam com distribuição de 

equipamentos de informática, tablets, etc., mas que, muitas vezes, sequer são utilizados para a 

melhoria das aulas, na medida em que as condições de trabalho apontam outros fatores 

intervenientes nessa melhoria. Há que se perceber quando o discurso de modernização está 

mais articulado com a conservação do que com a mudança. Consideramos importante a 

existência desses recursos tecnológicos, mas alertamos para os riscos de sua utilização sem a 

devida articulação de interesses. 

 

Os professores apontam, com frequência, a carência da infraestrutura escolar, 

principalmente de livros e bibliotecas. Sem dúvida que os livros, as bibliotecas, são 
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importantes principalmente para incentivar a pesquisa, como destacam as OCN (BRASIL, 

2006), mas sua utilização requer acompanhamento do professor. O aprofundamento teórico 

dos conteúdos do ensino médio deve ser visto com cuidado, considerando que estamos 

trabalhando com jovens em formação. A este respeito, observa um professor:  

 

Todas as escolas deveriam possuir uma biblioteca e, quando isso for 

possível, contemplar livros de Sociologia que mostrem ao aluno outra 

formação fora dos livros didáticos. Nesse sentido, é mostrar para o aluno que 

a Sociologia é efetivamente uma ciência e de sua importância no conjunto 

das Ciências Humanas, a partir da leitura (original) e não somente de textos 

ou resumos, como é atualmente (Professor 7). 

 

A mudança na matriz curricular também se torna necessária, conforme analisam os 

professores, e também como indicou a professora Heloisa em sua entrevista. Não é possível 

atuar numa aula de 50 minutos e ainda obter grandes resultados. Há que se discutir o atual 

modelo que prioriza a Língua Portuguesa e Matemática em detrimento das demais disciplinas, 

com prejuízos que vêm em cascata. Um professor assim sugere:  

 

[...] Que o Estado estabeleça uma isonomia entre os professores na carga 

horaria: é inadmissível que um professor perca seu tempo com (6) seis aulas 

semanais por sala e outros (1) uma aula semanal, que é o caso da Sociologia 

no 2° ano noturno (Professor 8). 

 

No debate educacional torna-se fundamental discutir as formas de organização social, 

pois sendo a escola parte da sociedade, ela sofre interferências das mais diversas em sua 

dinâmica. Assim sendo, a escola não está isenta das forças do mercado, conforme assinala um 

dos professores entrevistados:  

 

Considerando que as dificuldades encontradas na escola não estão limitadas 

só a ela, mas dependem também da organização política, social e cultural, 

com a predominância de valores de mercado na qual a educação se torna 

mais um produto, entre outros fatores. A resolução das dificuldades [...], com 

investimento na educação, valorização dos docentes, bem como a discussão 

sobre os objetivos da educação são alguns pontos (Professor 12). 

 

Por fim, entendemos que a superação de dificuldades para a melhoria do trabalho 

docente não envolvem apenas questões pontuais que, no curto prazo, podem ser 

encaminhadas, mas questões que exigem um planejamento mais cuidadoso por parte do poder 

público. De um modo geral, observamos que os professores estão insatisfeitos com a 

condução das políticas educacionais. Alguns depoimentos assinalam que a superação das 

dificuldades viriam:  
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Com a mudança das políticas sobre educação (Professor 8). 

 

Aumento da porcentagem do PIB para a educação. Salários e condições 

dignas de trabalho (Professor 6). 

 

 Considerando todos os aspectos mencionados até aqui, entendemos que seja 

necessário ampliar o debate sobre na construção de modelos de gestão educacional. Este 

processo deve contar com a participação dos movimentos sociais e da sociedade, como vem 

sendo o caso da disputa política para aprovação do Plano Nacional de Educação - PNE 2011-

2012 e, na esfera regional, o Plano Estadual de São Paulo merece estar na pauta de ação dos 

governantes. Entre os grandes desafios a serem enfrentados, destacamos a busca de uma 

educação que considere o aluno como um cidadão, com direito ao acesso aos bens culturais e, 

ao mesmo tempo, políticas que garantam uma maior valorização dos professores. Essa 

valorização, porém, não pode ficar restrita aos textos dos documentos oficiais, mas deve 

decorrer do entendimento de que o professor é, além de trabalhador, um intelectual da 

educação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de você amanhã há de ser outro dia  

Chico Buarque, 1970. 

 

Este trabalho de pesquisa buscou descrever as características do contexto no qual 

ocorre o retorno da disciplina de Sociologia ao currículo do ensino médio. Com esse fim, 

fizemos a leitura de diversos documentos, leis e publicações sobre o tema e, 

complementarmente, entrevistas com professores de Sociologia da rede pública paulista e 

com a professora Dra. Heloisa de Souza Martins, da Comissão de Ensino de Sociologia da 

SBS, entidade responsável pela elaboração da atual proposta curricular do Estado de São 

Paulo. Na análise dos dados, foram consideradas as seguintes categorias: a condição de 

educando do ensino médio e a condição de docente na rede pública paulista, enfatizando os 

aspectos relacionados à formação dos professores e sua situação funcional. 

 

De modo geral, constatamos que, no contexto das políticas educacionais conduzidas 

pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEESP) nos últimos tempos, prevalece 

uma plena desvalorização dos profissionais que atuam na rede. Nossa análise indica que o 

modelo de gestão educacional em curso tem responsabilizado excessivamente os professores 

na busca de resultados, com intensificação das avaliações em larga escala e do cumprimento 

de metas. Há um claro alinhamento desse modelo, instituído na rede pública do estado de São 

Paulo pelo SARESP, com os programas curriculares padronizados e distribuição de materiais 

didáticos de apoio a professores e alunos. Tais políticas, que priorizam algumas áreas do 

currículo em detrimento de outras, têm conduzido à penalização econômica do professor pelos 

maus resultados dos alunos em testes de larga escala.  

  

Observamos também que o atual quadro funcional da SEESP é composto por uma 

grande quantidade de profissionais temporários. Em relação aos docentes de Sociologia, 

apenas 28,55% do total são efetivos. Ficou evidente, na fala dos professores pesquisados, que 

eles possuem poucos momentos de formação continuada em suas respectivas Diretorias de 

Ensino, além de ministrarem aulas para um grande número de alunos e turmas. Conforme 

dados obtidos junto à SEESP, cerca de 70% desses professores não possuem formação inicial 

em Ciências Sociais, sendo os cursos de História, Pedagogia e Filosofia os mais recorrentes 

na  formação inicial do contingente geral de professores de Sociologia.  
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Na pesquisa de campo, observamos que os professores estão insatisfeitos com os 

materiais didáticos oferecidos pela SEESP e cobram maior participação na sua elaboração. 

Destacam, ainda, a importância do debate em torno do tema do ensino Sociologia no ensino 

médio e sugerem que a tecnologia pode ser uma importante aliada nessa discussão, para a 

formação dos professores, bem como para a socialização de práticas de ensino entre os pares. 

Os professores demonstraram disposição para o enfrentamento do trabalho com os jovens do 

ensino médio. No entanto, reclamam da falta de infraestrutura das escolas, do excesso de 

alunos por sala, do número reduzido de aulas e das dificuldades para o exercício docente 

devido ao controle excessivo da burocracia educacional. 

 

Na entrevista concedida pela professora Heloisa de Souza Martins, verificamos que 

havia uma indisposição da SEESP em relação à inserção da Sociologia no currículo do ensino 

médio. Vimos também que a SBS protagonizou os debates sobre o seu retorno e participou da 

elaboração da proposta curricular para o Estado de São Paulo, quando havia em curso a 

reforma curricular denominada São Paulo Faz Escola. Naquele momento, a SEESP cogitou 

minimizar o papel da Sociologia, contando com uma proposta com foco na 

transdisciplinaridade, elaborada por uma equipe cuja área de conhecimento não era a das 

Ciências Sociais. Essa alternativa subordinaria a Sociologia especialmente às disciplinas de 

História e Geografia. A pequena carga horária destinada a este componente curricular - uma 

hora-aula por semana por turma - também pode ser considerada como indício dessa 

indisposição da SEESP de  incluir a Sociologia no ensino médio.  

 

Quanto às atuais políticas públicas de educação, vimos que elas têm sido pautadas 

por diretrizes que levam em conta as chamadas “competências e habilidades”, que priorizam 

uma educação voltada para o consumo e para a inserção dos alunos no mundo do trabalho no 

contexto da sociedade globalizada. Contudo, é preciso avançar na reflexão sobre as incertezas 

e o desemprego crescentes no atual momento do capitalismo mundial, sob a hegemonia dos 

interesses econômicos que destacam, como papel principal da educação básica, a formação 

para o mercado de trabalho. Esses fatores, por vezes, contribuem para que gestores 

educacionais minimizem o conhecimento teórico a respeito da formação dos trabalhadores.  

 

Há que se ampliar também o entendimento sobre as peculiaridades do ensino médio e 

de seus atores, principalmente dos jovens que o frequentam. Como assinala Barreto (2002), 
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não podemos imaginar que a transformação social virá como uma carga maior sobre os 

ombros dos educadores e sem a necessária compreensão dos fatores de ordem econômica, 

social, política e cultural na determinação de comportamentos. Para a autora, há uma crise no 

mundo do trabalho, de forma que a construção das identidades dos jovens na escola deve ser 

multirreferenciada, não podendo ser erguida somente por um eixo dominante e excludente. 

  

Neste caso, a compreensão do processo atual requer a visualização de diferentes 

formas de inserção do jovem na sociedade, minimizando os efeitos dos mecanismos 

excludentes do capitalismo. Sua integração social, por meio das mais variadas formas de 

manifestação cultural, passa por este propósito. A música, a dança, a arte de modo geral, ao 

lado da participação em grupos, movimentos, associações, entre outras atividades, estão 

presentes nos projetos de vida e cotidiano dos jovens e, por isso, merecem atenção da escola.  

 

Entendemos que o processo de ensino não pode impor ideologias que legitimem, de 

modo acrítico, certos modelos de sociedade, sobretudo em um país que ainda vive tantas 

contradições no campo social. O Brasil situa-se, atualmente, entre os países mais desiguais do 

mundo, conforme dados do relatório do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD, 2013), ao mesmo tempo em que figura como a sexta economia do 

mundo. Vivemos momentos de otimismo consumista ligados à expansão do crédito, 

responsável por grande parte do endividamento da população. 

 

Consideremos o exemplo da recente crise do capitalismo, ocasionada principalmente 

pela voracidade da economia de mercado, responsável pela redução do bem estar social e pelo 

aumento do desemprego de cidadãos do mundo inteiro, mas com maior intensidade na Europa 

e Estados Unidos da América – EUA. Esses países, que possuíam significativos investimentos 

na qualidade de vida de sua população, hoje vêm reduzidos os recursos para o estado do bem 

estar social, como reflexo da atual crise. Cabe destacar que a crise econômica de 2008 

mostrou que a condução neoliberal da economia falhou, o que não é diferente no campo 

educacional.  

 

É possível que, não só com a contribuição da disciplina de Sociologia, mas com uma 

educação básica de qualidade de um modo geral, os indivíduos possam perceber as injustiças 

sociais, refletindo dialeticamente sobre a realidade para compreender as falhas do modelo de 

mercado. A presença da Sociologia no currículo pode ser importante para o debate a respeito 
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do papel da escola, dos movimentos sociais, do Estado e da sociedade, quando se situam 

propostas para as políticas de educação. 

 

Outro ponto que merece destaque refere-se à discussão sobre as condições de 

trabalho e de formação do professor que, neste momento, tornam-se cruciais. A melhoria das 

condições de docência passa, no caso analisado nesta pesquisa, pela realização mais frequente 

de concursos públicos e pela definição de princípios claros de evolução funcional dos 

professores na carreira docente. Tais medidas, visando uma maior valorização da profissão, 

são fundamentais para assegurar a permanência do professor na rede pública. Da mesma 

forma, para que haja maior atratividade de profissionais para as licenciaturas, é preciso 

repensar as políticas de gestão educacional, garantir uma infraestrutura mínima para as 

escolas e proporcionar uma carga horária de trabalho adequada para um ensino de qualidade.  

 

Torna-se necessário, ainda, aprofundar a discussão sobre o papel dos gestores 

educacionais. O atual modelo de gestão educacional, com princípios inspirados no setor 

privado, caracteriza-se, especialmente, pela a utilização, em grande escala, do regime de  

trabalho temporário e pelo foco nos “resultados” das avaliações, em detrimento dos processos 

de construção de práticas adequadas à realidade vivenciada por alunos e professores. A 

educação pública passa por uma crise, que não será enfrentada somente recorrendo a 

mecanismos de gerenciamento pautados na lógica da competição e classificação que tomam 

por base testes padronizados que desconsideram as especificidades das unidades escolares. De 

nosso ponto de vista, inúmeros aspectos devem ser levados em conta para garantir a melhoria 

do trabalho docente, que não pode se restringir à leitura obediente de textos curriculares ou de 

livros didáticos. Sobre este ponto, vimos o quanto é importante, na visão dos sujeitos que 

participaram desta pesquisa, promover uma maior participação dos professores nos processos 

de elaboração de programas e reformas curriculares. 

  

No caso específico da disciplina de Sociologia, encerramos um capítulo em torno de 

sua obrigatoriedade no currículo da educação básica, mas devemos avançar mais em direção à 

sua legitimidade, buscando a necessária compreensão de seus objetivos e o enfrentamento dos 

desafios postos no cenário de sua reinserção no currículo do ensino médio. Por fim, 

consideramos importante enfatizar que não se trata de concebê-la como uma disciplina isolada, 

mas, ao contrário, como um conjunto de conhecimentos integrado às demais disciplinas do 

currículo e ao projeto político pedagógico da escola. 
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APÊNDICE A  

 

ENTREVISTA COM HELOISA DE SOUZA MARTINS 

 

Entrevista realizada no dia 22 de outubro de 2013 na Universidade de São Paulo – 

USP, com a professora Dra. Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins sobre a elaboração da 

proposta curricular de Sociologia para a rede pública do Estado de São Paulo. 

 

A transcrição foi feita de forma de modo a resguardar o conteúdo preciso dos 

depoimentos. No entanto, para facilitar a leitura, alguns trechos da linguagem oral foram 

suprimidos e/ou adaptados para a linguagem escrita. 

 

 

Pesquisador - Como a professora veio trabalhar nesta proposta? 

 

Heloisa- Bom, eu já vinha trabalhando com a questão do currículo do curso de 

Ciências Sociais. Desde 1998, fui pra comissão que elaborou a nova proposta curricular para 

os cursos de Ciências Sociais a pedido do MEC, convidada a participar de vários encontros, 

seminários, até congressos organizados pelo pessoal do Sindicato de Sociólogos, da 

Federação de Sociólogos, para falar sobre esse currículo. E, nesses debates, a questão que 

sempre se colocava eram as licenciaturas, como é que ficam a licenciaturas. Na verdade nós 

fizemos um currículo para o bacharelado, porque a licenciatura era incumbência de outra 

comissão, [...] essa era uma divisão feita pelo MEC. Então, não tinha muita resposta pra dar, 

nós até quisemos discutir a licenciatura, mas não foi autorizado. Então, nesse processo, claro, 

nesses encontros, uma questão que se colocava era a volta da Sociologia no ensino médio, e 

eu comecei a participar de debates, enfim, me informando sobre as reivindicações, os 

argumentos [...] que sustentavam a volta da Sociologia ao ensino médio. Nesse processo, 

também fui convidada pra participar da diretoria da Sociedade Brasileira de Sociologia, então 

eu já coloquei o meu interesse em discutir a questão da licenciatura e da volta da Sociologia 

para o ensino médio. Eu entrei como diretora, representando São Paulo, com essa, digamos 

assim,  tarefa de abrir um espaço dentro da SBS pra essa discussão, porque não havia, não era 

isso que interessava. Eu não estava sozinha, comigo eu trouxe várias pessoas que estavam 

nesses debates, todos, inclusive o Amaury (Amaury César Moraes). Bom, tem outro processo 

aí, como fui convidada pelo MEC pra participar de um debate sobre o licenciatura, porque eu 

tinha participado das discussões das diretrizes curriculares do curso (refere-se à graduação). 

Então eu fui pra lá e assisti algumas reuniões e percebi que haviam várias entidades 
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representativas dos cursos de Matemática, [...], Português, Geografia, História, todos de 

professores, entidades [...] voltadas para o ensino das disciplinas da escola básica. Bom, aí eu 

já conhecia o Amaury nesses outros encontros que eu tinha participado, então, eu disse pra 

ele: “olha eu acho que talvez seja mais interessante você participar dessas reuniões e não eu, 

porque você é professor de metodologia de ensino e pode ter um diálogo mais produtivo com 

esses professores. Então eu saí e indiquei para o MEC o nome do Amaury [...]. Então, ele 

passou a ir nessas reuniões, também nesse sentido, vamos abrir um espaço lá no MEC, ocupar 

um espaço no MEC e eu fui ocupar um espaço na Sociedade Brasileira de Sociologia. Na 

Sociedade, eu comecei como Diretora em São Paulo, depois eu fui segunda Secretária, e 

acabei indo para a vice-presidência da SBS...isso acho que foi em 2007. Nós tínhamos o 

Congresso, agora, eu não sei se foi o de Fortaleza...[...] mais certeza, o de Minas Gerais... Eu 

conversei com esses colegas e disse: “olha, a gente podia criar uma comissão de ensino de 

Sociologia, porque como tem esses grupos da Matemática, Geografia, História tem essas 

entidades...e, eu acho que eles [...] na verdade, não só...eles, têm um papel muito importante, 

não só na formação dos professores, mas em subsidiar esses professores com material didático 

[...] e eu acho que eles têm publicações [...], isso já vem de longe [...], nós queremos entrar, 

mas queremos entrar com qualidade”.  Como eu estava presidindo a mesa do Congresso da 

Assembleia da SBS, eu não podia fazer essa proposta. Foi lá em Belo Horizonte mesmo [...], 

estou lembrando agora. Eu não podia fazer essa proposta, então eu pedi pra que uma das 

pessoas fizesse, e aí o Tomazi (Dácio Tomazi) fez a proposta de criação dessa comissão de 

ensino dentro da SBS [...], e nesse Congresso houve a eleição da Diretoria. Foi aí que eu fui 

convidada para ser vice-presidente. Eu disse: “eu vou ser vice-presidente, desde que essa 

comissão tenha um espaço”. E assumi a coordenação da comissão. Então, a diretoria me 

indicou pra coordenar, além da vice-presidência, a comissão de ensino da Sociologia. Essa 

comissão começou [...] a realizar seminários aqui na USP. Eu organizei [...], a gente 

incentivava que nos outros estados se organizassem discussões, seminários, congressos, 

encontros, tudo pra discutir a questão da Sociologia no ensino médio. Em alguns estados já 

havia Sociologia no ensino médio. Em São Paulo é que, em 2008, a Secretária (Educação) 

Maria Helena Guimarães de Castro retirou a Sociologia do ensino médio, [...] em 2008 não 

haveria Sociologia no ensino médio. Enquanto isso, havia o pessoal do Sindicato, Federação 

de Sociólogos, todo mundo lá em Brasília acompanhando o projeto, apoiando o projeto, a 

votação do projeto, essa coisa toda. 
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P - Qual o papel da Sociedade Brasileira de Sociologia – SBS, na elaboração da 

proposta? 

 

H -  O presidente da SBS, que era o Tom (Tom Dwyer) pediu pra Secretária, que era 

colega dele na UNICAMP, uma audiência. Eu não fui nessa audiência... nesta audiência [...] 

foi o meu marido, que é o José de Souza Martins, que havia escrito um artigo no jornal (ele 

escreve ainda no caderno Aliás do Jornal Estado de São Paulo). E escreveu um artigo sobre a 

volta da Sociologia no ensino médio, criticando a retirada no ano 2008. Parece que esse artigo 

provocou certa movimentação na Secretaria de Educação (SEESP), e lá eles discutiram, e ela 

disse: “no ano que vem a Sociologia volta para o ensino médio”, porque ela era optativa, 

podia escolher, [...] e ela retirou essa possibilidade de adição [...]. Mas, nesse meio tempo, foi 

aprovada a lei que reintroduzia a Sociologia e mantinha a Filosofia no ensino médio, então, na 

verdade ela teve que, de fato, preparar tudo pra que a Sociologia voltasse. Em 2007, foi o 

primeiro ano que a Secretaria (SEESP) elaborou os Cadernos para todas as disciplinas, 

inclusive Filosofia, [...] então, como a Sociologia voltava, tinha que elaborar os Cadernos. 

Nessa reunião, que ela teve com esse pequeno grupo, o Tom, o Amaury e o meu marido, não 

lembro se tinha mais alguém, acho que não, em um determinado momento da conversa, ela 

disse: “vocês, a SBS aceitaria elaborar a proposta curricular pra Sociologia no ensino médio?” 

Uma auxiliar dela, Maria Inês Fini, disse imediatamente, me contaram [...], “se não quiserem, 

nós já temos quem faça.” [...] Imediatamente, a SBS disse: “nós aceitamos fazer a proposta 

curricular”, sabe lá Deus quem faria [...]. Então, melhor a SBS assumir essa proposta. Saíram 

da reunião, [...] me comunicaram isso, [..] o Tom disse “olha, então já que você é 

Coordenadora da comissão de ensino, você coordena também uma comissão que vai também 

elaborar essas diretrizes curriculares, essa proposta curricular. 

 

P - Que professores, além dos mencionados no documento publicado, 

participaram da elaboração da proposta? Quais critérios? 

 

H- A SBS, que assumiu então a incumbência de elaborar a proposta curricular. Só 

que deixou em minhas mãos essa incumbência [...]. A ideia era trazer pessoas das 

universidades estaduais, [...] e nós quisemos também trazer gente que tinha participado de 

elaboração de outras propostas curriculares, como por exemplo, a Maria Aparecida Neri, da 

Faculdade de Educação da Unicamp. Então foi convidada a Neri, o Tom participou, que era 

presidente da SBS, eu participei, o Amaury participou; do meu departamento, eu convidei a 

professora Fraya Frehse, que tinha interesse no ensino de Sociologia;  foi convidado [...] 

Fernando Lourenço da Unicamp, por indicação do Tom, que verificou lá entre seus colegas 
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quem poderia compor. Não estou lembrando quem mais participou dessa discussão, mas acho 

que foram essas pessoas. Não tivemos tempo de reunir, de fazermos uma reunião, porque era 

final de semestre, tinha todo mundo envolvido com as suas preocupações, e nós discutimos 

pela internet, cada um foi dando sua sugestão, eu fui elaborando um “esquemão”. [...] A gente 

ia discutindo coletivamente e, nesse meio tempo, resolvemos fazer, porque nós tínhamos que 

entregar essa proposta no fim de julho. E eu consegui fazer aqui ainda um seminário [...] com 

a Secretaria, dispensando os professores da rede para que viessem participar desse seminário. 

E fiz neste prédio (prédio da FFLCH).  [...] Veio a Valéria Sousa, que era lá da Secretaria, da 

CENP, ela veio, nós fizemos esse debate, eles (professores) tiveram abono de falta, tiveram 

certificado. Vieram dois rapazes das Ciências Humanas, na época, um era da História e um 

era da Geografia. 

 

P - Não havia equipe técnica de Sociologia? 

 

H- Não tinha de Sociologia, a Valéria estava pedindo pra gente indicar alguém da 

Sociologia. Então, nós aproveitamos estas reuniões, fizemos consultas com algumas pessoas, 

enfim, conversamos, foi indicada a Josefa, [...] com apoio da SBS. Ela acabou assumindo, 

ficou um tempo [...] depois achou melhor sair. A Josefa sempre foi uma pessoa que deu muito 

apoio, sempre esteve muito presente nas discussões, nos debates, ela acompanhou muito de 

perto a efetivação dessa proposta curricular, fazendo inclusive críticas do trabalho da equipe 

que elaborou os Cadernos. E, nesse seminário, o objetivo era levantar sugestões pra ver como 

é que a gente montava essa proposta curricular. Eu vou ser muito franca viu, era uma coisa de 

doido, porque [...] cada um tinha uma concepção de currículo na cabeça, sem muita clareza. 

Então, ficava assim:  “não, porque tem que discutir tal coisa” [...]  e aí ficavam indicando 

temas, mas as coisas não juntavam, tinha um currículo estruturado e as pessoas não pensavam 

nisso, e havia muita essa percepção de [...] uma reprodução dos cursos de Ciências Sociais, 

como se a gente tivesse que adotar Durkheim, Weber, Marx [...]. Nesse meio tempo, o 

Amaury [...] foi convidado pelo MEC para elaborar as orientações curriculares (OCN) [...]. 

 

P - Quais são os elementos norteadores na construção da proposta curricular e 

dos Cadernos do aluno e do professor? 

 

H - As orientações (OCN), na verdade, serviram como uma base para nossa proposta 

curricular. Ela não tem nada de parâmetros curriculares, ela tem das orientações curriculares. 

Então, toda aquela concepção, a questão do estranhamento, da desnaturalização, como é que 
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você trabalha com o tema, conceito, teoria, [...] essas orientações serviram de base para a 

proposta curricular, só que nós definimos: não vamos ensinar teoria, vamos trabalhar com 

temas e vamos introduzir conceitos, os conceitos é que podem remeter à teoria [...]; não 

vamos ficar discutindo funcionalismo, dialética, hermenêutica; [...] nenhuma perspectiva 

teórica, interacionismo simbólico, nada disso, entendeu? Era uma discussão que, 

principalmente, partia da seguinte concepção: é um curso destinado ao jovem que está no 

ensino médio, parte do jovem e se destina ao jovem. Então, quais são as questões que 

perturbam a vida desse jovem? Essa foi a preocupação. Quais são as grandes questões 

públicas -  vamos dizer assim - ? Uma grande inspiração pra isso foi o Wright Mills, quando 

ele discute, na “Imaginação Sociológica”, as questões relacionadas com a inquietação, com a 

crise, com as perturbações na vida dos indivíduos; e, como é que isso pode ser, na verdade, 

um elemento de reflexão para a Sociologia. Ele questiona a própria Sociologia, no sentido de 

buscar uma resposta, uma explicação para isso! Bom, então, assim eu sistematizei as ideias 

que vieram do Seminário, que vieram dos colegas. A Fraya Frehse me ajudou muito nesse 

contexto, e nós montamos uma proposta por bimestre [...] há uma continuidade na discussão. 

O primeiro ano do ensino médio ele é, digamos, mais antropológico; o segundo, mais 

sociológico; e o terceiro mais marcado pela Ciência Política. Porque nós entendemos que não 

se trata de um curso de Sociologia mas um curso de Ciências Sociais. Em uma das discussões 

do MEC, nós trouxemos, para os nossos encontros, a Lúcia Lodi, lá do MEC, que trabalhava 

com os livros didáticos. Nós começamos a elaborar um livro didático -  eu coordenei a 

elaboração desse livro -  entrando em contato com os presidentes da SBS, que já estavam 

presentes, da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, e da ABCP, Associação Brasileira 

de Ciência Política, pedindo que eles sugerissem os temas de cada área pra que a gente 

pudesse montar o livro, e pessoas que pudessem escrever sobre esses temas. Montei tudo 

bonitinho e entreguei para o Amaury, e falei: “Amaury, você coordena”,  porque eu já estava 

envolvida com os Cadernos. Então o livro saiu sob a coordenação dele, ele quem fez trabalho 

final. E nessas consultas, um professor da Ciência Política, respondendo à presidente da 

ABCP, na época ele disse: “Sociologia, se a gente vai colaborar tem que mudar o nome, por 

que não Ciências Sociais?” As pessoas são muito complicadas, sabe, a luta toda foi pra botar 

Sociologia, a disciplina que estava no currículo era Sociologia, nós tínhamos que lutar pra 

voltar, lutar e pedir a mudança do nome, entendeu, vamos garantir uma coisa, depois é outro 

momento. Enfim, como eu estou fora isso, não sei se chegou “esse outro momento”, deveria 

chegar...por um outro motivo também: quem está formando os professores/licenciados em 

Sociologia é o ensino privado, que está abrindo um monte de cursos de Sociologia em três 



121 

 

 

anos, a grande maioria a distância, para formar professor de Sociologia para as escolas nível 

médio. Eles nem estágio tem, sabe, e já vão pra sala de aula dar aula. Porque as universidades 

públicas acham que o ensino de Sociologia não é preocupação deles, o problema deles é pós-

graduação é academia, etc., e isso fica a Deus-dará [...] a Deus-dará não, fica enchendo o 

bolsos das instituições privadas de ensino superior. Então, a gente precisa, se mudar o nome, 

vai obrigar que pelo menos eles tenham o curso de Ciências Sociais, sabe;  talvez seja um 

bom motivo pra começar a lutar pelo menos pra mudar o nome do que é ensinado no ensino 

médio. Mas enfim, então, eu fui entremeando um monte de coisa, mas o fundamental é você 

ter ideia de como é que essa proposta curricular foi elaborada. No começo em agosto, nós 

entregamos uma proposta curricular para a secretaria (SEESP), [...] cada bimestre começa 

com uma pergunta, há um encadeamento de temas, eles se sucedem na verdade, há uma lógica 

naquela estrutura da proposta curricular. As pessoas não conseguem perceber, eu já vi um 

monte de proposta que é um monte de temas, até livro [...] se você pegar livro didático, você 

vai ver, vão botando tema assim que você sabe [...], um vem antes ou vem depois, [...]; não há, 

resumindo, uma concepção de currículo [...]. É a grande questão, mesmo os críticos fazem a 

crítica pontual sem ter uma concepção de currículo que sustente a crítica. Esse é um problema 

muito complicado, se você quiser definir qual é a postura, teoricamente, que sustenta aquilo 

tudo, nós estamos muito mais próximos de uma fenomenologia do que qualquer outra 

corrente teórica. Acho que a proposta vai um pouco por aí: em alguns temas mais, em outros 

menos, mas um pouco esse é o lugar de onde a gente se coloca. Bom, quando nós entregamos 

a resposta, eles tinham tanta pressa, tanta pressa, e passou o mês de agosto, aceitou ou não 

aceitou, essa era a grande questão. Nesse meio tempo, o diretor da faculdade, que na época 

era o Gabriel Cohn, nos convoca junto com os professores de Sociologia pra participar de 

reunião na, então, Secretaria de Ensino Superior, que era o Carlos Vogt que estava como 

Secretário. Ele era o responsável pela UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São 

Paulo), e ele oferece a possibilidade para os professores de Filosofia e Sociologia das 

universidades estaduais um curso de especialização para professores [...] a distância. O 

pessoal da Filosofia da UNESP fez o curso e deu; o de Ciências Sociais nós convidamos:  

tinha gente da UNICAMP, da USP discutindo, porque o pessoal da UNESP, falou em ensino 

a distância sai correndo [...] era um momento de grande reação nas universidades públicas 

estaduais contra a Secretaria de Ensino Superior, achando que ela vinha pra tirar a autonomia 

das universidades. Enfim, eu e o Amaury tentamos organizar esse curso, eu estava 

coordenando, convidei duas colegas do departamento [...] mas não conseguimos fazer o curso, 

havia muita resistência porque era curso a distância, estávamos saindo de uma greve [...], e 
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uma das palavras de ordem era contra o ensino a distância. Pra falar a verdade, até então, não 

tinha muito apreço pelo ensino a distância, mas fui estudar, havia críticas, mas a questão que 

nos movia -  acho que o Amaury pode falar também, não posso falar pelos outros -  mas o que 

me movia era o seguinte: nos vários seminários que participei, que eu organizei, os vários 

encontros que eu participei, ficou evidente: primeiro, que aqueles professores formados em 

Ciências Sociais ou em Sociologia que estavam indo para o ensino médio tinha uma 

defasagem [...], havia muita gente, a maioria que não tinha formação em Ciências Sociais 

dando Sociologia. Sabe, então, não dava para pensar São Paulo, com a SBS; não dava pra 

pensar São Paulo, tinha que pensar Brasil. Então, você tem que pensar instrumentos de 

formação continuada para professores de Sociologia - ou até mesmo cursos pra formar 

professores de Sociologia -  licenciados em Ciências Sociais pra ensinar Sociologia no ensino 

médio. Então, como é que você pensa, não precisa nem pensar Brasil, pensa o Estado de São 

Paulo. A colega que estava participando da elaboração do curso me disse o seguinte: “ah, 

porque que não faz um curso presencial, será que não tem dinheiro? Planeja um curso 

presencial.” Eu falei: “boa ideia”, [...] tenta conseguir dinheiro e atingir todos os professores 

que precisam no Estado de São Paulo [...]. Como é que vai fazer isso? Entendeu? Eu comecei 

a perceber, daquelas vídeo-aulas, conferências que a gente fazia, o contato com o pessoal do 

interior que a gente não tinha [...] eu tinha que pensar São Paulo, e quando muito a Grande 

São Paulo. Como é que você atinge essas pessoas, percebe? Então, comecei a rever o meu 

preconceito contra o ensino a distância e, e em certas condições, ele pode ser um instrumento 

útil, se bem pensado [...]. Esse é o grande problema, ele tem que ser bem estruturado, tem ter 

uma plataforma, era um universo que não tinha. E ele tinha toda a TV Cultura, todo o acervo 

da TV Cultura a disposição com uma equipe montada pra fazer todo o curso que nós não 

tínhamos conhecimento. Você dava a matéria bruta e eles trabalhavam aquilo;  depois, quando 

eu fui trabalhar com o ensino naquele curso que os professores tinham que fazer, aquele de 

quatro meses... 

 

P - O curso para ingressantes? 

 

H- Para os ingressantes, eu trabalhei com o pessoal da TV Cultura, você não sabe a 

riqueza que isso significa. Você diz: “olha, eu quero um vídeo que discuta isso, assim assim, 

assado”; ou, então, eu dizia: “eu localizei tal vídeo, quero usar isso aqui na aula. “Professora, 

eu vou atrás”. E vinha, chegava, entendeu ? Como é que você não pode aproveitar uma coisa 

dessas pra trabalhar? Enfim, mas tinha uma questão política-ideológica por trás que 
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inviabilizou isso, para o curso não sair. Na mesma época, a Secretaria de Educação estava 

negociando com a USP esse curso de especialização que você fez... 

 

P - O Redefor? 

 

H- É o Redefor. Você sabe que o departamento de Sociologia não mandou ninguém, 

e quem pegou a Sociologia foi a Faculdade de Educação e a Faculdade de Saúde Pública. 

Porque o meu departamento, a pessoa que o chefe incumbiu de ir à reunião, devolveu o 

processo para direção da Faculdade, e disse que nós não tínhamos nada a ver com isso. “Nós 

não temos nenhuma responsabilidade ética na formação de professores de Sociologia”. Isso eu 

faço questão de dizer. Vários colegas meus, aqui, pensam isso. Quando eu o questionei -  

“mas por que você não foi?” -  não apareceu ninguém da Sociologia. O curso ficou lá, quem 

quer pegar pegou, o pessoal da Educação, o pessoal da Saúde Pública. Isso é uma vergonha 

para o departamento. [...]. Não é todo departamento, são alguns colegas que têm essa atitude, 

enfim. E há alunos que querem dar aula, que se interessam, que estão trabalhando [...]; têm 

alguns que dão até aula de Metodologia de Ensino de Ciências Sociais em instituições de 

ensino superior pública. 

 

P - Em que contexto a Sociologia entrou no currículo da SEE/SP? Com o que 

vocês se depararam? 

 

H- Fui na Secretaria, entregamos a proposta. A Secretaria não dava resposta [...]. Aí 

nós consultamos: vai sair ou não vai ? No começo de setembro, marcaram um encontro lá. Fui 

eu, Amaury e o Tom, [...]. No encontro [...], não com a Secretária, estava a Maria Inês Fini e, 

chegando lá, estava outro professor que era responsável pela coordenação dos Cadernos de 

História e de Filosofia, [...] professor de História, o Paulo Miceli. Nós chegamos e ele jogou 

na nossa frente a proposta curricular dele para Sociologia. Deu tempo de folhear [...] e aí 

começou o questionamento da nossa proposta:  por que? por que? Que negócio é esse de 

“estranhamento”, que aqui na Secretaria ninguém entendeu nada [...]? Eu expliquei o que a 

gente estava entendendo por “estranhamento”. No final, ela estava resistindo muito, na 

verdade. Por ela, era a proposta do Paulo Miceli. Aí ela disse:  “bom, então vamos fazer um 

coisa, vamos juntar as duas propostas”. Eu falei: “eu não”; e usei uma expressão: “elas são 

“injuntáveis”, concepções totalmente diferentes, não dá para juntar. Aí ela incumbiu o Paulo 

de fazer essa “junção”. Tempos depois, recebemos um texto do Paulo -  a tal “junção” -  em 

que a Sociologia aparecia como disciplina, toda transdisciplinaridade [...]. No fundo, nós 
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éramos subalternos da História e Geografia; e a coisa vinha, e temas [...]; uns temas que você 

não entendia por que aqueles, não outros;  por que um antes e não depois. Enfim, e tentando 

entender o que era uma interpretação do “estranhamento” na teoria da alienação do Marx, na 

explicação, viajava, eu fui lendo, aquilo foi me dando uma reação, eu fui criticando a proposta, 

entremeando críticas. Aí conversei com o Amaury e falei: “olha, não dá, eu não faço, eu estou 

fora.” Daí chamaram na Secretaria. Nós fomos para reunião, o Tom também foi, com a 

decisão de que nós estávamos saindo e retirando a nossa proposta, porque na dele não tinha 

praticamente nada da nossa; a proposta da SBS se retira. [...]. Sentamos, chegou a Maria Inês 

e disse: “Quando eu quero uma coisa eu luto até o fim, até onde eu puder; mas há um 

momento que [...], percebe, que não dá. Então, eu quero comunicar que a Secretaria aceita a 

proposta de vocês, do jeito que ela foi apresentada”. Então, deve ter tido uma discussão 

política lá. Foi a decisão da Secretária que bancou a proposta [...] “aceitamos a proposta, 

desde que a  eloísa assuma a coordenação dos Cadernos”. Eu levei um susto, porque meu 

trabalho encerrava ali, eu já estava pondo de lado todo o meu trabalho, toda a minha linha de 

pesquisa que é Sociologia do Trabalho, movimento sindical, não tenho nada a ver com... Sabe, 

gosto da questão da educação, mas trabalhava com temas de juventude do trabalho, não era 

meu projeto de vida entendeu? Aí o Tom e o Amauri olharam pra mim: “estamos numa 

encruzilhada, ou aceita, ou perdemos tudo que nós fizemos até agora.” Aí a única pergunta 

que eu fiz foi: “vou ter autonomia pra montar a minha equipe?” Ah, antes de ir pra lá, a gente 

fez a proposta e começou a pensar, porque nós queríamos indicar nomes de pessoas, a SBS 

queria indicar nomes de pessoas que desenvolvessem a proposta, não ia ser entregue a 

qualquer um pra desenvolver. Então, assim, foi consultado (sic) algumas pessoas, pedimos 

para duas professoras fazerem, pegar um tema pra desenvolver, e outras duas também. Essas 

outras duas que são: a Melissa e a Stela apresentaram, desenvolveram o tema de uma forma 

muito boa; então, nós tínhamos o nome das duas. “Podemos indicar vocês?” “Podemos” [...],  

então, eu não ia coordenar, elas iam fazer sozinhas. E aí, com essa conversa, eu perguntei: 

“posso indicar duas moças? “Pode”. Elas vão receber para isso?” “Vão receber e você 

também vai [...]. Era bem razoável o pagamento [...], só que tinha que sair o Caderno pra 

fevereiro de 2009, e nós estávamos em setembro, então, eles queriam até o começo de 

dezembro o primeiro Caderno prontinho, prontinho, quer dizer, tudo definido. Eles tinham 

feito uma proposta de terceirização com o pessoal da Fundação Vanzolini, e montaram uma 

equipe “ma-ra-vi-lho-sa”, sabe, maravilhosa, eu acho que os erros que surgiram nos Cadernos 

de Geografia etc [...], hoje eu entendo, porque no Caderno de Sociologia [...] vinha o texto 

todo formatado, você corrigia e ele ficava todo direitinho, voltava, quando imprimia ele 
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desformatava... na tabela ele tinha uma porcentagem que mudava de lugar, era um negócio, 

assim, de louco; era simplesmente assim, vinha por e-mail, você corrigia na tela e devolvia. 

Na hora que imprimia desformatava, eu não entendo muito disso. Era assim, nós fazíamos três, 

quatro revisões, antes de ir pra gráfica havia ainda uma revisão e, nessa, a gente ainda pegava 

erro. Bom, então era assim uma questão muito complicada, nós aceitamos, fizemos os 

Cadernos, estão aí pro bem ou pro mal. Ficou alguma dúvida? 

 

P - A dúvida que ficou pra mim foi essa questão das competências. O Caderno 

seguiu essa linha? Os Cadernos necessariamente têm que se enquadrar no Programa 

São Paulo Faz Escola? 

 

H- A Secretaria funcionava em termos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e uma 

grande questão que nos incomodava (a equipe de Sociologia) era a questão das competências 

e habilidades. Essa era uma discussão que eu tive até o final: tinha que colocar competência e 

habilidade em tudo quanto era coisinha que você escrevia: ia fazer as questões para prova 

(porque também nós fizemos questões pra prova, várias provas), então eles diziam assim: 

“que competência essa questão quer desenvolver?” Quer saber se o aluno sabe a respeito do 

tema ou da discussão desse conceito?  “Não, não, é assim que você tem quer pôr”. Então, olha, 

a Melissa e Stela se viraram muito bem com competências e habilidades, elas escreviam os 

Cadernos e eu fazia a revisão, mudava, alterava. Um caderno (sic) eu participei mais, escrevi 

mais: o Caderno sobre trabalho, que era a minha área, e desde o começo elas queriam que eu 

escrevesse. Eu pedi pra elas fazerem a primeira versão, que veio e eu não aprovei, não gostei. 

E escrevi também o último, sobre a questão do sonho e da utopia;  mexi lá porque também 

veio uma primeira versão, eu achei que não estava boa e eu, então, manifestei. Mas a maior 

parte elas fizeram; elas que colocaram competências e habilidades. Eu era, ainda sou, incapaz 

de lidar com esse negócio. Como eu venho da área de Sociologia do Trabalho, eu acho que 

isso é uma conversa que vem daí, é uma pressão, é uma concepção de escola que é 

instrumental, é escola voltada para atender o mercado de trabalho. Isso a gente não aceita, 

nem pensar, o curso de Ciências Sociais nesse formato. Imagina no curso de Sociologia para o 

ensino médio!  Uma das vezes, lá na Secretaria, eu ouvi da Maria Inês o seguinte: “é uma 

pena que tem que botar Sociologia no ensino médio, vai ter que tirar uma disciplina que os 

alunos adoram”. Eu falei: “qual é?” “Empreendedorismo”. Essa palavra [...], me dá comichão 

até hoje, porque eu discuto juventude e trabalho, esse negócio de competência, habilidade, 

empreendedorismo, e tem mais outra, que é... daqui a pouco eu lembro. Você só pode usar 

criticamente, não dá pra esquecer as implicações ideológicas e políticas que elas têm;  então, 
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eu não consigo pensar educação em termos de desenvolvimento de competências e 

habilidades. Algumas pessoas tentam me convencer que é importante pensar que você não vai 

formar ninguém se não tem competência e habilidade, competência? O uso da língua 

portuguesa que a gente tá vendo! O Amaury costuma falar assim: “do latifúndio improdutivo 

do ensino de Português e Matemática.” E eu concordo plenamente com ele, porque eles falam 

tanto em competências e habilidades e os alunos saem sem conseguir ler direito e entender um 

texto, explicar o texto. E matemática, serve pra quê? Como eu fiz pesquisa com trabalhadores 

em empresa, ouvindo diretor de empresa, eu vi que isso tudo é uma farsa porque eles não 

querem [...], sabendo ler e entender, e um pouquinho de matemática, para eles está ótimo. Isso 

em indústria, por favor, não fiz pesquisa em outros setores, mas é uma coisa assim, que às 

vezes você vê que é um formato que tenta um pouco impor, e que as pessoas se sujeitam e 

circulam... 

 

P - Para garantir a avaliação da produtividade? 

 

H- É, então, na verdade [...], você coloca nos alunos a responsabilidade pelo sucesso 

deles, desde que ele seja competente, tenha habilidade e seja empregável. Ah! 

“Empregabilidade” é a outra palavra que eles associam e tá ligado à “empreendedorismo”, por 

aí. Então, é um negócio complicado: a Sociologia, o ensino de Sociologia, eu acho, que ele 

tem condições, se bem feito, bem dado, eu acho que as diretrizes curriculares que nós 

tínhamos, um pouco permitiu (sic) isso;  exatamente, que a Sociologia faz a diferença, ela 

consegue, se ela for bem dada, desenvolver uma sensibilidade do aluno, que lhe dá condições 

de, usando a reflexão sociológica, fazer a crítica de questões desse tipo. Como é que a escola 

se afirma por aí? Hoje só se fala em capital humano, esquecem da crítica já feita nos anos 70, 

início dos 80, a essa teoria do capital humano. Mas ela voltou com um peso desgraçado, não 

adianta o Frigotto falar, não adianta fazer críticas, esses educadores todos, esse pessoal deita e 

rola com essas coisas todas. Agora, a gente acha que a Sociologia, eu acho que a Filosofia é 

capaz de ensinar o aluno a pensar, elaborar uma reflexão crítica sobre tudo isso, inclusive 

sobre a escola, sobre o currículo, com toda a imaturidade que você tem de alunos, com todas 

as dificuldades que existem pra você exercer o magistério hoje. As nossas escolas estão 

sucateadas, existem condições [...], não é só questão de pobreza, é a questão da violência que 

cerca a escola, dentro e fora. Então, isso é muito difícil de você, hoje, dar aula [...]; os 

professores... “Ah, cinquenta minutos de aula [...]” “Faz um caderno para [...]” No começo, 

era um caderno de uma hora, era uma aula por semana e, no terceiro ano, eram duas aulas por 
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semana. Isso quando nós começamos a fazer os Cadernos. De repente, não é mais, era uma 

aula por semana, cinquenta minutos, quarenta e cinco minutos: quando o professor consegue 

dar isso?  Então a pergunta que faziam era:  “Ah, tem aula lá que não dá, porque não dá para 

esgotar com uma aula só, não dá mesmo”. E todas as vezes que eu falei em videoconferências, 

etc., eu dizia o seguinte: “olha, esse é o material que está aí, vocês não usam livro didático?” 

Muita gente não prefere livro didático? Vocês criticam os Cadernos, chamam de apostila, mas 

se pegam no livro didático”. Aliás, tem um monte de teses aí sobre livro didático que mostra a 

porcaria que eles são, mas há um viés ideológico que não aceita os Cadernos até hoje. Eu não 

vi uma análise crítica do Caderno, do conteúdo do Caderno, não há. Há uma análise enviesada 

ideologicamente [...]. 

 

P - É muito forte essa questão da ideia de ter um texto padronizado, do 

professor ter que seguir aquilo. E a forma, talvez, que a Secretaria conduziu o processo, 

acho que houve uma imposição para professor utilizar... 

 

H - A Secretaria, foi em 2007 que ela fez os primeiros Cadernos em todos os cursos. 

Eu ouvi essa reação mesmo, queimaram os Cadernos em frente à Secretaria, como se fosse no 

período de Inquisição, era dinheiro público, bem ou mal, aquilo era dinheiro público. Acho 

que a discussão, o problema da revolta, da rebelião é esse tipo de coisa, esse barulho que você 

vê aqui (houve protesto de estudantes na USP no momento da entrevista), não consegue 

assumir uma posição que implique no respeito de um pelo outro entendeu? Eu estou certo, 

você está errado, aí você não chega em uma discussão [...]. Quando a Sociologia entrou pra 

elaborar o Caderno era assim:  “é no começo do ano que vem”, [...] vindo com o discurso 

assim: “não tem professor de Sociologia pra dar aula”. Então, quem que vai dar aula na 

Sociologia? Quem conseguir pegar, entendeu? E aí era assim, professor que tem uma hora lá 

sobrando, sei lá de que disciplina, vai dar aula de Sociologia; é o que tá ocorrendo mesmo nas 

escolas. Tá saindo dados (sic) aí que comprovam isso: você tem um déficit de professores de 

Sociologia na sala de aula. Só vamos falar de Sociologia, não vou falar das outras disciplinas. 

Então, quem é que vai dar? Precisa subsidiar esse povo que tá aí, que vai dar aula, percebe? 

Pelo menos algum material. Autonomia do professor é decidir a escolha do material que ele 

vai ter, o que ele vai querer pegar? Livro didático sabe? E vai ler aquele livro didático para 

aluno, ou vai colocar na lousa o que está no livro didático. Eu não sei o que é pior, você me 

desculpe sabe? Eu não sei o que é pior. E pelos contatos que eu tive, tem muito professor 

competente que é capaz de montar um curso com sentido etc., mas tem muito professor, 

mesmo formado em Ciências Sociais, equivocado, equivocado, por vários motivos, até 
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mesmo [por] motivos políticos, que acha que vai fazer a cabeça do aluno, sabe? Está lidando 

com aluno em formação, é jovem sabe! Com um monte de problema. Eu acho que, não sei, eu 

não sei se porque eu estou tão envolvida com a questão, e acho que os Cadernos representam, 

se bem sabendo usar, porque ali não tá dito que é o único material, [...] o diálogo é feito com o 

professor, ajudando-o a desenvolver aquilo...recomendando leituras, sabe!? O caminho da 

aula dele, ele vai construir. Aquilo é um instrumento a partir do qual ele vai montar sua aula, 

isso é uma contribuição para o trabalho dele [...]. Olha aqui, a gente está dizendo, o de 

Sociologia, não li todos os Cadernos, “o filme tal, você pode usar o filme tal, ler tal texto”, 

[...]. O erro foi esse: a Secretaria que impôs, agora, sinceramente, qualquer material que você 

for fazer, pra mim, é um ponto de partida. Se você for consultar, democraticamente, todos os 

professores [...] se for a APEOESP que for fazer, desculpe, mas eu não confio também no 

resultado que vai sair. Sabe, não foi a Secretaria que fez o caderno, [...] é (sic) a SBS que 

assumiu essa tarefa, entendeu? [...] 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 

Pesquisa de Campo - Professores de Sociologia 

 

1- Idade: 

 

a) De 18 a 25 anos 

b) De 25 a 35 anos 

c) De 35 a 45 anos 

d) Acima de 45 anos 

 

 

2- Sexo:  

 

a) Masculino 

b) Feminino 

 

3- Formação? 

 

a) Cursando Ciências Sociais 

b) Ciências Sociais/ concluído 

c) Ciências Sociais/com Especialização 

d) Ciências Sociais/ com Mestrado 

e) Ciências Sociais/ com Doutorado 

f) História 

g) Filosofia 

h) Geografia 

i) Outras 

 

4- Tempo de atuação na rede pública paulista:  

 

a) Até 5 anos 

b) De 6 a 10 anos 

c) De 11 a 15 anos 

d) De 16 a 20 anos 

e) Acima de 20 anos 

 

5- Como professor de Sociologia 

 

a) 1 ano 

b) 2 anos 

c) 3 anos 

d) 4 anos 

e) 5 anos 

 

f) 6 anos 

g) 7 anos 

h) 8 anos 

i) 9 anos 

j) 10 anos 

6- Situação funcional:  

 

a) Titular de Cargo Efetivo 

b) Estável 

c) Contratado 

d) Eventual 
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7- Número de aulas de Sociologia que você ministra por semana: 

 

a) Até 10 aulas 

b) De 11 a 20 aulas 

c) De 21 a 35 aulas 

d) Acima de 35 aulas 

 

 

8- Em quantas escolas? 

 

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4  

e) 5  

 

9- Atua em outras redes de ensino? 

 

a) Sim 

b) Não 

 

 

9.1- Em caso afirmativo, em qual? 

 

a) Rede Municipal 

b) Rede Particular 

c) Terceiro Setor 

 

10) Dificuldades encontradas no trabalho docente da disciplina de Sociologia no ensino 

médio paulista? 

 

11) A que atribui as dificuldades apontadas? 

 

12) Como podem ser superadas as dificuldades? 

 

13) Coloque suas sugestões: 
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