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Um breve balanço. 

 

 

 

Sim, a Sociologia se consolida na escola, apesar das retaliações com a redução 

da carga horária, e as ameaças da instituição do currículo escolar por áreas do 

conhecimento. Sim, também se consolida um campo de trabalho, ensino e pesquisa. 

Sim, há a emergência do resgate de uma abordagem crítica. 

No dia 28 de setembro de 2012, na mesa de abertura do auditório Pedro Calmon, 

a fala do professor Roberto Leher
1
 não ficou isolada no encontro e sim deu a tônica 

desta grandiosa mesa com as participações lúcidas e combativas das professoras 

Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros
2
 e Valena Ramos

3
.  

Em defesa de uma escola pública e autônoma, como luta do povo, Leher traz 

como referência central, os autores Karl Marx e Florestan Fernandes. De Marx, traz 

concepções de educação por meio do livro “Crítica ao Programa de Gotha”, assim 

também como as idéias sobre a autonomia entre estado e governo na educação para uma 

escola que seja do povo. A fala do professor também inaugura um tema permanente em 

todo o encontro, poderíamos dizer o tema transversal por excelência, o processo de 

precarização do ensino superior, que tem como uma de suas características, e 

remetendo-nos a divisão do trabalho na esfera da produção, a ruptura entre licenciatura 

e bacharelado marcando a cisão entre pesquisa e ensino; teoria e prática; trabalho 

intelectual e trabalho manual.  

Leher também nos lembra do significado da importância das disciplinas no 

processo de desenvolvimento do conhecimento científico como conhecimento com 

rigor, rigor que se tenta retirar tanto da formação de professores quanto da educação 

básica com a nova proposta de organização curricular não mais em disciplinas, mas em 

áreas de conhecimento. A discussão sobre o ensino de sociologia obrigatoriamente 

extrapola questões didáticas e pedagógicas, que devem ser pensadas no contexto 

nacional e internacional das políticas públicas para a educação, explicitando assim as 
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disputas políticas e embates entre teorias sociais e projetos para a sociedade e formação 

humana. 

A professora Luitigarde em sua fala muito aplaudida, fez coro às questões 

levantadas por Leher, e nos trouxe a informação de que no Maranhão já possuímos 

cursos de Licenciaturas não mais divididos pelos cursos correspondentes às disciplinas 

científicas, mas já por áreas de conhecimento. Parece que neste caso há uma dupla 

desqualificação na formação: a ruptura entre bacharelado e licenciatura se soma à 

descaracterização e enxugamento dos conteúdos científicos transformados em cursos 

gerais que formam especialistas em áreas do conhecimento. Luitigarde, defensora da 

educação pública de qualidade, também contribui na luta em defesa do ensino de 

Sociologia na educação básica contra a desqualificação do professor e em defesa da 

disciplina, e nos trouxe polêmicas importantes. Posiciona-se terminantemente contra a 

mudança de organização do currículo escolar de disciplinas para áreas do conhecimento, 

e se contrapõe a nossa submissão aos organismos internacionais quanto às definições 

sobre educação, assim também como a ruptura entre licenciatura e bacharelado. 

A professora Valena Ramos fechou a mesa nos trazendo dados do estudo 

levantado pelo coletivo do qual participa no projeto “Sociologia e autonomia: 

construção de uma tecnologia socioeducativa para o ensino de Sociologia na escola 

básica”. Mostrou-nos a intervenção direta do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento na educação do Brasil através do projeto “Melhores Práticas em 

Escolas de Ensino Médio no Brasil”, e a violência simbólica marcada nesta política 

educacional que pretende isolar o “sucesso escolar” dos processos estruturais como se 

cada escola fosse responsável por seu próprio sucesso independente do contexto 

histórico no qual está inserida. 

O encontro se caracterizou como um encontro nacional, pois foram inscritos e 

apresentados trabalhos de todo o Brasil, dentre os trabalhos, oficinas e pôsteres com um 

rico conteúdo podemos observar o debate no campo curricular, formação de 

professores, histórico, experiências e cotidiano escolar.  

Admitindo o conhecimento sociológico como instrumento de ação política 

surgem dois trabalhos que tem como referencia fundamental, mas ainda incipiente neste 

campo que se constitui, a obra de Florestan Fernandes. Portanto merecem destaque o 

esforço dos trabalhos “Florestan Fernandes e a socialização escolar da Sociologia e o 



desenvolvimento social do Brasil”
4
 e “A formação do professor de Sociologia e a 

Sociologia pública. ”
5
, que recuperam a militância e o rigor científico deste sociólogo 

brasileiro. Outro autor fundamental para nosso campo aparece num único trabalho e é 

importante para entendermos a dualidade estrutural da educação, que perpetua as 

desigualdades sociais ao mesmo tempo em que se expande escolas profissionalizantes 

para o povo: Antonio Gramsci, que defende o modelo de escola única. Este foi o 

trabalho intitulado “Uma análise sobre o currículo do estado de São Paulo para o Ensino 

Médio.”
6
, muito oportuno, no qual fundamenta a crítica à pedagogia do aprender a 

aprender no desenvolvimento de habilidades e competências.  

Interessante também o trabalho “Recursos didáticos como ferramentas 

pedagógicas para o ensino da Sociologia a partir da construção da diretriz curricular de 

Sociologia do Paraná.”
7
 que nos apresenta como foi o processo de construção do 

currículo de Sociologia e o livro didático público produzido pela Secretaria Estadual de 

Educação do Paraná, lembrando que este na época, foi duramente criticado com 

respaldo da reportagem produzida pela revista Veja “Ideologia na Cartilha”.  

Parece que vem aumentando o número de trabalhos sobre o currículo de 

Sociologia e o questionamento do processo de produção do mesmo, desde a análise da 

documentação oficial, questionamento dos critérios para escolha do livro didático, e a 

formação do professor. Infelizmente um único trabalho se dedicou ao Currículo Mínimo 

de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro implementado desde 2010, “Trajetórias e 

desafios para a construção do Currículo Mínimo de Sociologia – RJ”
8
, mostrou algumas 

de suas controvérsias e sugerindo que não olhemos mais o currículo com um olhar 

ingênuo, mas como relação de poder.  

Mostrando como as propostas curriculares não só tem um cunho exclusivamente 

pedagógico como muitas vezes se faz parecer, tivemos um trabalho que nos traz o 

currículo de Minas Gerais, “Propostas curriculares para o ensino de Sociologia: PCN, 

OCN e Proposta Curricular de Minas Gerais”
9
, chama atenção e defende o conteúdo 

científico e critica a posição epistemológica de neutralidade da Sociologia presente em 

alguns documentos. Na linha dos trabalhos que começam a fazer uma análise mais 
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crítica e menos contemplativa no questionando dos princípios, critérios e abordagem 

política da produção do currículo de sociologia e neste caso os documentos curriculares 

nacionais, temos o trabalho “Notas críticas aos PCN´s e PCN´s + e o ensino de 

Sociologia no contexto da crise estrutural do capital, a partir da teoria materialista.”
10

.  

Ainda no campo curricular temos o trabalho “Sociologia no currículo do Ensino 

Médio brasileiro: um olhar sobre as concepções de Sociologia, presentes no debate 

referente a reintrodução da disciplina.”
11

, que questiona qual é a abordagem das teorias 

sociológicas no currículo dos livros didáticos escolhidos através dos critérios do Plano 

Nacional do Livro Didático - PNLD e seu caráter político, pois suas escolhas estão 

fundamentadas numa teoria social. Outro trabalho que se dedica ao processo de escolhas 

dos livros didáticos de Sociologia através do PNLD é “Reconstruindo o processo de 

escolha do livro didático de Sociologia no estado da Paraíba.”, que através da análise de 

documentos e entrevistas mostra as limitações nas oportunidades de participação nas 

políticas públicas por conta dos prazos de trabalho por exemplo. O texto chama atenção 

para o processo de aplicação do PNLD e também a relação com a especulação do 

mercado editorial. 

Os três últimos trabalhos que destaco também questionam de forma mais 

contundente as abordagens curriculares. Assim temos “Universidade aberta do Brasil e a 

Licenciatura em Ciências Sociais/ Sociologia à distância. Precarização da formação e/ 

ou “democratização do ensino”?” 
12

; e o “O ocultamento da desigualdade de gênero no 

currículo de Sociologia da Educação de Jovens e Adultos.”
13

, trabalhos que cumprem a 

análise proposta nos títulos. Por último, um trabalho que chama atenção para a falta de 

definição sobre ciência e tecnologia no currículo, tanto por parte da academia quanto no 

espaço escolar: “A inserção da CTS no currículo de Sociologia e na formação de 

professores do estado de São Paulo”
14

. 
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