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Educação no Brasil
Portugal tinha apenas dois grandes objetivos
quando aportou em terras brasileiras: suas
prioridades eram a fiscalização e a defesa.
Durante trezentos anos, as únicas iniciativas na
área de educação vieram dos jesuítas, mais
voltados para a catequese religiosa. Os altos
funcionários da Igreja e da Coroa e os filhos dos
grandes latifundiários tinham que ir à Europa
para obter formação universitária, e o destino era
principalmente Coimbra.

Educação no Brasil
A obra educativa da Companhia de Jesus se
caracterizava pelo objetivo de formar “letrados
eruditos” e, para isso, concentrava todos os seus
esforços em desenvolver em seus discípulos o
“apego ao dogma e à autoridade, a tradição
escolástica e literária, o desinteresse quase total
pela ciência e a repugnância pelas atividades
técnicas e artísticas”.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil (1930/1973).
1978, p. 34.

Educação no Brasil
Tratava-se de um ensino completamente alheio à
uma colônia com uma economia fundada na
agricultura rudimentar e no trabalho escravo, de
forma que servia tão somente à ilustração de
alguns “espíritos ociosos”, “desocupados sociais”,
destinado que era a propiciar instrução geral
básica, sem nenhuma preocupação em qualificar
para o trabalho, logo que esta atividade era
desvalorizada e até desprezada num contexto em
que era realizada por escravos.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil (1930/1973).
1978.

Educação no Brasil
Os objetivos práticos da ação jesuítica no Novo
Mundo foi o recrutamento de fiéis e a formação
de servidores.
Educação elementar para a população índia e
branca em geral (salvo as mulheres), educação
média para os homens da classe dominante (salvo
os primogênitos), sendo que parte destes
continuava nos colégios preparando-se para o
ingresso na classe sacerdotal, e educação superior
religiosa só para esta última classe.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil (1930/1973).
1978.

Educação no Brasil
A educação jesuítica ganha o sentido de educação
de classe, símbolo distintivo de classe, portanto,
almejada por todo aquele que procurava adquirir
status de forma que os graus de bacharel e o de
mestre passaram a concorrer com a propriedade
de terras e número de escravos como medidor da
posição social dos colonos, assim a educação
passa a exercer o papel de escada na hierarquia
social da Colônia onde se constituiu uma pequena
aristocracia de letrados, futuros teólogos, padresmestres, juízes e magistrados.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil (1930/1973).
1978, p.36.

Educação no Brasil
Modelo Perpetuado
Essa conotação da educação como símbolo
de distinção e como espaço de formação da
elite dirigente se perpetuará por todos os
períodos colonial e imperial, chegando
intacta à Primeira República, ou seja, ao
período anterior à “revolução” de 1930.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil
(1930/1973). 1978.

Educação no Brasil
As características da sociedade e economia
brasileira à época da Colônia combinaram-se
para demandar a educação ilustrada dos
jesuítas, a saber:
- Economia fundada na grande propriedade e
mão-de-obra escrava;
- Estrutura de poder baseada na autoridade
sem limites do dono de terras;
- Família patriarcal.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil
(1930/1973). 1978.

Educação no Brasil
Essas características se coadunam para
formar uma sociedade aristocrática, onde
ao branco colonizador, receptivo às ideias
dominantes da cultura medieval europeia,
se impõe a necessidade de se distinguir da
população nativa.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil
(1930/1973). 1978.

Educação no Brasil
A expulsão dos jesuítas em 1759, não
representou um rompimento com este
paradigma educacional, até porque era o
clero formado por estes que atuaria nas
fazendas de onde provieram, contudo, treze
anos depois, pela primeira vez na história
do Brasil, o Estado assumirá os encargos da
educação.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil
(1930/1973). 1978.

Educação no Brasil
Os século XIX viu surgir uma camada
intermediária tornando a estratificação social
mais complexa o que também diversificou a
demanda escolar, de forma que a pequena
burguesia juntou-se à classe oligárquico-rural,
pois desprovida de terras, era ao título de
doutor que essa classe apelaria a fim de firmarse como classe e assegurar o status almejado.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil (1930/1973).
1978.

Educação no Brasil
A presença da família real no Brasil (1802),
gera o nascimento do ensino superior no
Brasil, o que ocasiona o abandono total dos
demais níveis do ensino, demonstrando
claramente que o propósito do Estado era o
de propiciar educação exclusivamente à
elite aristocrática nobre.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil
(1930/1973). 1978.

Educação no Brasil
A independência não modificou o quadro,
acentuou inclusive a relevância dos letrados
que ocuparam os cargos administrativos e
políticos. As faculdades de Direito fundadas
na década de 1820 passaram a
desempenhar o papel de fornecedora
desses quadros superiores do Império.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil
(1930/1973). 1978.

Educação no Brasil
O ato adicional de 1834 criou a dualidade do
sistema de ensino reservando ao poder central a
educação superior e a do Município Neutro,
delegando às províncias a promoção e regulação
da educação primária e média. Isso resultou no
fato de que o ensino secundário passou a
destinar-se ao preparo dos candidatos ao ensino
superior de forma que o seu currículo se
estruturou em torno disto.
“Os colégios se transformaram em mero
preparatório para o ingresso no ensino
superior”
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil (1930/1973). 1978,
(p.40).

Educação no Brasil
A falta de recursos impossibilitou às
províncias a criação de uma rede
organizada de escolas, o que acarretou na
passagem, sobretudo, do ensino médio para
as mãos da iniciativa privada o que
acentuou o caráter classista e exclusivista
do ensino visto que somente as famílias de
altas posses podiam bancá-lo.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil
(1930/1973). 1978.

Educação no Brasil
A constituição republicana de 1891, aprofundou
a divisão do sistema entre governo central e
Estados o que gerou uma completa
desorganização do sistema educacional
brasileiro, aprofundando as desigualdades
socioeconômicas e culturais das diversas regiões
do país resultando na impossibilidade de
unidade e continuidade de ação pedagógica.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil (1930/1973).
1978.

Educação no Brasil
A República manteve no poder os mesmos
grupos dominantes ligados à aristocracia
rural o que implicou na manutenção do
mesmo modelo de educação do tempo da
Colônia-Império.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil
(1930/1973). 1978.

Educação no Brasil
“Para esta sociedade aparentemente renovada
mas realmente estacionária, assim como o
latifúndio se faz molde para a industrialização,
a educação de elite se faz o molde para certo
tipo moderado de educação para ascensão
social, que não fosse suscetível de quebrar a
estrutura aristocrática e conservadora da
sociedade”.
Anísio Teixeira
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil (1930/1973).
1978, p.40.

Educação no Brasil
“A função social da educação ERA a de
fornecer os elementos que iam preencher
os quadros da política, da administração
pública e formar a inteligência do regime”.
ROMANELLI, Otaiza de O. História da educação no Brasil
(1930/1973). 1978, p.46.

IDAS E VINDAS DA
SOCIOLOGIA NO
ENSINO MÉDIO

PERÍODOS
1. (1891 -1941) – INSTITUCIONALIZAÇÃO DA SOCIOLOGIA
NO ENSINO MÉDIO
• 1891 – A Reforma Benjamin Constant propõe, pela
primeira vez no Brasil, a Sociologia como disciplina do
ensino secundário.
• 1901 – A Reforma Epitácio Pessoa retira oficialmente a
Sociologia do currículo, disciplina esta que nunca chegou
a ser ofertada.
• 1925 – A Reforma Rocha Vaz coloca novamente a
Sociologia como disciplina obrigatória do curso
secundário, no 6º ano. Como decorrência dessa Reforma,
ainda em 1925, a Sociologia é ofertada aos alunos do
Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, tendo como professor
Delgado Carvalho.

PERÍODOS
1. (1891 -1941) – INSTITUCIONALIZAÇÃO DA SOCIOLOGIA NO
ENSINO MÉDIO
• 1928 – A Sociologia passa a constar dos currículos dos cursos
normais de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e
Pernambuco, onde foi ministrada por Gilberto Freyre, no
Ginásio Pernambucano de Recife.
• 1931 – A Reforma Francisco Campos organiza o ensino
secundário num ciclo fundamental de cinco anos e num ciclo
complementar dividido em três opções destinadas à
preparação para o ingresso nas faculdades de Direito, de
Ciências Médicas e de Engenharia e Arquitetura. A Sociologia
foi incluída como disciplina obrigatória no 2º ano dos três
cursos complementares.
• 1933 – Criação da Escola Livre de Sociologia e Política de São
Paulo.

“O Ensino Secundário era visto como “o lugar no qual o
pensamento científico deveria ser ensinado”(Romano,
2009, p.36), e, portanto, “não é sem motivo que a
disciplina era exigida para o ingresso nas faculdades do
país: o positivismo, entendido como a forma superior do
pensamento científico, era prestigiado nos cursos de
Direito, Medicina, Engenharia e Arquitetura”(ibid., p.37).
“Nos anos 30, portanto, a Sociologia integrava um
movimento reformador, que visava substituir a educação
clássica por uma educação ‘moderna’. Ela integrava um
movimento que pretendia dar aos “homens médios” a
capacidade de analisar e propor soluções aos problemas
brasileiros”.
(Zanardi, 2009, p. 41)

“Levando-se em conta que o ensino secundário
atendia exclusivamente uma pequena parcela da
população, o movimento em questão não teve muito
êxito na democratização do conhecimento sociológico,
já que somente uma elite intelectual que frequentava
a escola é que teve acesso a ele. Entretanto, se não
conseguiu se universalizar no nível secundário, o
movimento gerou frutos para consolidação da
Sociologia no nível universitário”.

(Zanardi, 2009, p. 41)

PERÍODOS
1. (1891 -1941) – INSTITUCIONALIZAÇÃO DA SOCIOLOGIA
NO ENSINO MÉDIO
• 1934 – Fundação da Universidade de São Paulo, que
conta com Fernando de Azevedo como o primeiro
diretor de sua Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e
como catedrático de Sociologia.
• 1935 - Introdução da disciplina Sociologia no curso
normal do Instituto Estadual de Educação de
Florianópolis com o apoio de Roger Bastide, Donald
Pierson e Fernando de Azevedo.
• 1942 – A Reforma Capanema retira a obrigatoriedade da
Sociologia dos cursos secundários, com exceção do
curso normal.

“Por outro lado, a Reforma Capanema mantém (e com
isso fortalece) a disciplina ‘Sociologia da Educação’ nos
Cursos Normais que formavam os professores
brasileiros. Ao mesmo tempo, é preciso registrar que
os conteúdos da ciência sociológica passaram a fazer
parte de um curso específico de ensino superior –
Ciências Sociais, além da disciplina Sociologia ser
ofertada também em outros cursos, como o de
Direito”.
(Zanardi, 2009, p. 42)

PERÍODOS
2. (1942-1981) AUSÊNCIA DA SOCIOLOGIA COMO
DISCIPLINA OBRIGATÓRIA
• 1949 – No Simpósio O Ensino de Sociologia e
Etnologia, Antônio Cândido defende o retorno da
Sociologia aos currículos da escola secundária.
• 1954 – No Congresso Brasileiro de Sociologia, em São
Paulo, Florestan Fernandes discute as possibilidades
e limites da Sociologia no ensino secundário.
• 1961 – Aprovação da Lei 4.024, de 20 de dezembro, a
primeira Lei de Diretrizes e Bases promulgada no
País. A LDB manteve a divisão do Ensino Médio em
dois ciclos: ginasial e colegial.

PERÍODOS
2. (1942-1981) AUSÊNCIA DA SOCIOLOGIA COMO DISCIPLINA
OBRIGATÓRIA
• 1962 – O Conselho Federal de Educação e o Ministério da Educação
publicam Os novos currículos para o ensino médio. Neles
constavam o conjunto das disciplinas obrigatórias, a lista das
disciplinas complementares e um conjunto de sugestões de
disciplinas optativas. Sociologia não constava de nenhum dos três
conjuntos.
• 1963 – Resolução nº 7, de 23 de dezembro, do Conselho Estadual
de Educação de São Paulo, na qual a Sociologia estaria presente
como disciplina optativa nos cursos clássicos, científico e eclético.
• 1971 – Lei nº 5.692, de agosto, a Reforma Jarbas Passarinho que
torna obrigatória a profissionalização no ensino médio. A
Sociologia deixa também de constar como disciplina obrigatória
do curso normal.

“Infelizmente, a chegada dos militares ao poder, em 1964,
retirou definitivamente qualquer resquício ou possibilidade
de inclusão da Sociologia das escolas médias do país, que
novamente ficou restrita apenas às Escolas Normais”.
“As reformas implantadas sob o regime militar, incluíram (...)
a substituição do conteúdo humanista por uma “cultura
científica e técnica orientada para o trabalho” (Souza,
2008). Promoveu ainda a “introdução nos currículos das
escolas médias – que passam a se chamar de 2º grau- das
disciplinas de Educação Moral e Cívica – EMC e Organização
Social e Política do Brasil – OSPB”, numa tentativa clara de
substituir o ensino de Filosofia e Sociologia por conteúdos
doutrinários e ideológicos (Carvalho, 2004, p.20)”.
(Zanardi, 2009, p. 44)

“Assim, o apogeu da ditadura militar coincide com o
período de ausência da Sociologia (e Filosofia) dos
currículos escolares. Mas os educadores progressistas
não desistiram e continuaram na luta pela inclusão da
disciplina no currículo. Apenas décadas depois, sob a
redemocratização do país da década de 1980, se
iniciou um período marcado pela abertura da
possibilidade de inclusão da Sociologia, ao lado da
Psicologia e da Filosofia, nas matrizes curriculares do
então 2º grau”.
(Zanardi, 2009, p. 45)

PERÍODOS
3. (1982-2001) REINSERÇÃO GRADATIVA DA
SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO
• 1983 – Associação dos Sociólogos de São Paulo
promove a mobilização da categoria em torno do
“Dia Estadual de Luta pela volta da Sociologia ao
2º Grau”, ocorrido em 27 de outubro.
• 1984 – A Sociologia é reinserida nos currículos
das escolas de São Paulo.
• 1986 – A Sociologia passa a constar dos
currículos das escolas do Pará e do Distrito
Federal.

PERÍODOS
3. (1982-2001) REINSERÇÃO GRADATIVA DA SOCIOLOGIA
NO ENSINO MÉDIO
• 1989 – A Sociologia torna-se disciplina constante da
grade curricular das escolas do Pernambuco, Rio Grande
do Sul e do Rio de Janeiro. A constituinte mineira e
fluminense tornam obrigatório o ensino de Sociologia.
• 1996 – Nova Lei de Diretrizes e Bases – Lei nº 9394, de
20 de dezembro, na qual, os conhecimentos de
Sociologia e Filosofia são considerados fundamentais no
exercício da cidadania.
• 1997 – A Sociologia torna-se disciplina obrigatória do
vestibular da Universidade Federal de Uberlândia.

“Pela primeira vez na legislação brasileira, a Sociologia
e a Filosofia são formalmente registradas como
conhecimentos imprescindíveis na formação escolar”.
§ 1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de
avaliação serão organizados de tal forma que ao final do
ensino médio o educando demonstre:
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que
presidem a produção moderna;
II - conhecimento das formas contemporâneas de
linguagem;
III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de
Sociologia necessários ao exercício da cidadania.
(Zanardi, 2009, p. 46)

“Apesar da previsão do domínio dos conhecimentos
da Filosofia e da Sociologia estar presente na nova
LDBEN, o Conselho Nacional de Educação (CNE)
regulamenta, em seguida, uma Resolução da
Câmara de Educação Básica (CEB) – a Resolução nº 3
(Brasil, 1998) -, que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM), omitindo-se a respeito da
obrigatoriedade da disciplina Sociologia (e também
da Filosofia) na matriz curricular.
(Zanardi, 2009, p. 46)

PERÍODOS
3. (1982-2001) REINSERÇÃO GRADATIVA DA SOCIOLOGIA NO
ENSINO MÉDIO
• 1998 – Aprovação do Parecer nº 15, de 1º de junho, com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM), nas quais os conhecimentos de Sociologia são
incluídos na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
• 1999 – Ministério da Educação lança os Parâmetros
Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM) que trazem as
competências relativas aos conhecimentos de Sociologia,
Antropologia e Ciência Política.
• 2000 – No novo currículo das escolas públicas do Distrito
Federal, a Sociologia aparece como disciplina obrigatória das
três séries do ensino médio, com carga semanal de duas
horas-aula.

PERÍODOS
3. (1982-2001) REINSERÇÃO GRADATIVA DA
SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO
• 2001 – Vetado pelo Presidente da República, o
projeto de lei do Deputado Padre Roque, do
Partido dos Trabalhadores do Paraná, que torna
obrigatório o ensino de Sociologia e Filosofia em
todas as escolas públicas e privadas.
• 2002 - No estado do Piauí, a Assembleia Legislativa
aprovou a lei 5.253, de 15 de julho de 2002, que
incluiu a Sociologia e a Filosofia como disciplinas
obrigatórias no Ensino Médio.

“No Diário Oficial da União de 9 de outubro de 2001
foram publicadas as razões do veto: A proposta
acarretaria ônus para os Estados na contratação de
professores; e não haveria licenciados suficientes
para atender às demandas das escolas, caso fosse
aprovada. (Mota, 2005, p.95).
Entretanto, “não havia dados que comprovassem a
falta de professores de Sociologia e, além disso, a lei
previa um tempo hábil para que esses professores
fossem habilitados em curso superior”.
“Vale destacar que várias universidades brasileiras
oferecem (há décadas) licenciatura em Ciências
Sociais”.
(Zanardi, 2009, p. 49 e 50)

PERÍODOS
3. (1982-2001) REINSERÇÃO GRADATIVA DA SOCIOLOGIA NO
ENSINO MÉDIO
• 2004 – Forma-se uma equipe para rever os PCNEM. O MEC
solicita às sociedades científicas a indicação de intelectuais
ligados ao ensino para reformularem os PCNEM. Amaury
Moraes e sua equipe inicia a elaboração das Orientações
Curriculares para o Ensino Médio – Sociologia.
• 2005 – Amaury Moraes elabora o Parecer que questiona as
DCNEM e encaminha ao MEC que encaminha ao CNE. Criase o Grupo de Trabalho GT Ensino de Sociologia na
Sociedade Brasileira de Sociologia e ocorrem duas sessões
especiais sobre as questões do ensino no Congresso em
Belo Horizonte.

“O veto de FHC não significou desistência política, e
as entidades mais comprometidas continuaram
trabalhando, atuando mais fora da esfera federal. Ou
seja, diante da impossibilidade de resolver a questão
em âmbito nacional, naquele momento, as
entidades envolvidas voltaram todas as suas forças
para os níveis municipais e estaduais de ensino.”.
(Zanardi, 2009, p. 51)

PERÍODOS
3. (1982-2001) REINSERÇÃO GRADATIVA DA SOCIOLOGIA
NO ENSINO MÉDIO
• 2006 – O CNE analisa a matéria e vota favorável ao
Parecer e à mudança das DCNEM, tornando a Filosofia e
a Sociologia componentes ou disciplinas curriculares
obrigatórias em ao menos uma série do Ensino Médio.
• 2007 – Vários estados da federação questionam essa
medida junto ao CNE e aguardam o debate antes de
implementarem; foram os casos de SP e RS. A maioria
dos estados continuou a implantação da disciplina,
elaborando diretrizes curriculares estaduais, realizando
concursos públicos para professores de Sociologia e
estruturando materiais didáticos.

PERÍODOS
3. (1982-2001) REINSERÇÃO GRADATIVA DA SOCIOLOGIA NO
ENSINO MÉDIO
• 2007 –A SBS realiza junto com a USP o 1o Seminário
Nacional de Ensino de Sociologia nos dias 28 de fevereiro a 2
de março, na Faculdade de Educação da USP.
• Cria-se a Comissão de Ensino de Sociologia no Congresso da
SBS em Recife e mantém-se o GT Ensino de Sociologia, entre
outras tantas atividades. O Sinsesp e a Apeosp organizam o
1º Encontro Nacional sobre Ensino de Sociologia e de
Filosofia, em julho, em São Paulo, com a participação de
cerca de 800 pessoas.
• UFPR introduz Sociologia nas provas do Vestibular.
• A Editora Escala cria a Revista mensal Sociologia: Ciência &
Vida, revista vendida na maioria das bancas do País.

PERÍODOS
3. (1982-2001) REINSERÇÃO GRADATIVA DA SOCIOLOGIA NO
ENSINO MÉDIO
• 2008 – Diante das resistências de alguns estados em acatar a
mudança das DCNEM o Sindicato dos Sociólogos de São
Paulo – Sinsesp liderou mais um movimento de pressão pela
aprovação da lei que obriga o ensino de Filosofia e Sociologia
nas três séries do Ensino Médio, no Congresso e Senado
Federal.
• Em 2 de junho de 2008, o Presidente da República em
exercício, José de Alencar, assinou a lei 11.684.
• 2009 – O CNE regulamenta o modo de implantação da
Filosofia e Sociologia nas três séries do Ensino Médio pela
Resolução nº 1, de 15 de maio de 2009, ordenando que se
conclua a efetivação dessa medida até 2011.
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PARÂMETROS E
ORIENTAÇÕES
CURRICULARES
NACIONAIS PARA
SOCIOLOGIA

ANÁLISE a partir de
MORAES, A. C.; TOMAZI, N. D.; GUIMARÃES, E. F. Orientações Curriculares para o
Ensino Médio-Sociologia. Brasília: MEC-SEB, 2006.

Além de poder cumprir o objetivo que já tem se tornado um
clichê de formar um cidadão crítico, a sociologia pode
oferecer ao aluno, “além de informações próprias do campo
dessas ciências, resultados das pesquisas as mais diversas,
que acabam modificando as concepções de mundo, a
economia, a sociedade e o outro, isto é, o diferente – de
outra cultura, “tribo”, país, etc. Traz também modos de
pensar (Max Weber, 1983) ou a reconstrução e
desconstrução de modos de pensar. É possível, observando
as teorias sociológicas, compreender os elementos da
argumentação – lógicos e empíricos – que justificam um
modo de ser de uma sociedade, classe, grupo social e
mesmo comunidade”. (p. 105).

ANÁLISE a partir de
MORAES, A. C.; TOMAZI, N. D.; GUIMARÃES, E. F. Orientações Curriculares para o
Ensino Médio-Sociologia. Brasília: MEC-SEB, 2006.

Outro ponto importantíssimo sobre os objetivos da
disciplina no ensino médio é tratado por Antônio
Cândido e citado pelos autores: “trata-se (...) de
“humanizar o homem” (Cândido, 1995). O acesso às
ciências e às artes deve ser entendido nesse projeto:
a escolha pelo homem de ser mais humano” (p.
109).
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Mas um “papel central que o pensamento sociológico
realiza é a desnaturalização das concepções ou
explicações dos fenômenos sociais” (p. 105).
Desnaturalizar, brevemente, significa primeiro acrescer
historicidade aos fenômenos mostrando-se que eles
nem sempre foram o que são, e segundo, demonstrar
que as mudanças e continuidades são resultantes de
processo sociais, de decisões construídas mesmo que
com níveis altos níveis de falta de deliberação por parte
daqueles que conduzem o processo, assim não há
espaço para a interpretação de que os fenômenos
sociais estão à mercê de tendências naturais.
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“Outro papel que a Sociologia realiza, mas não
exclusivamente ela, e que está ligado aos objetivos
da Filosofia e das Ciências, humanas ou naturais, é o
estranhamento. No caso da Sociologia, está em
causa observar que os fenômenos sociais que
rodeiam a todos e dos quais se participa não são de
imediato conhecidos, pois aparecem como
ordinários, triviais, corriqueiros, normais, sem
necessidade de explicação, aos quais se está
acostumado, e que na verdade nem são vistos” (p.
106).

Romper com o status
quo, com o que está
posto.
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Esses processos – desnaturalização e estranhamento
- entretanto, devem considerar as especificidades do
público-alvo de seu discurso, ademais como deve
ocorrer a qualquer discurso, ainda mais o científico,
mas para os autores isso não vem ocorrendo como
deveria, de forma que “um dos grandes problemas
que se encontram no ensino de Sociologia tem sido
a simples transposição de conteúdos e práticas de
ensino do nível superior – tal como se dá nos cursos
de Ciências Sociais – para o nível médio” (p. 108).
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“... não pode ser ignorada a preocupação com a mediação
entre o conhecimento e os alunos, mediação que tem um
momento importante no ensino. Acresce que a escola
básica e, em especial, o ensino médio foram constituindo
uma cultura própria – o que muita vez se chama cultura
escolar - em que saberes produzidos pelas pesquisas
acadêmicas são transformados em saberes escolares,
com características próprias, definidas por um contexto de
ensino em que se redefinem os tempos, os conteúdos, os
métodos, as avaliações e as condições do aprendizado dos
alunos” (p. 108).
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Além disso, “o trabalho do professor de Sociologia
consiste numa tradução, ou o que no campo das
Ciências Naturais muitos chamam de
alfabetização científica. Trabalhar com conceitos
requer inicialmente que se conheça cada um
deles em suas conexões com as teorias, mas que
se cuide de articulá-los com casos concretos
(temas)” (p. 117).
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Citando Florestan Fernandes e este, por sua vez,
citando Karl Mannheim, temos que “a transmissão de
conhecimentos sociológicos se liga à necessidade de
ampliar a esfera dos ajustamentos e controles sociais
conscientes (...) ‘enquanto o costume e a tradição
operam, a ciência da sociedade é desnecessária. A
ciência da sociedade emerge quando e onde o
funcionamento automático da sociedade deixa de
proporcionar ajustamento. A análise consciente e a
coordenação consciente dos processos sociais então
se tornam necessárias’.” (p.110).
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Um grande potencial das ciências sociais na escola
apontado pelos autores é sua capacidade de dialogar
com as outras ciências e problematiza-las
epistemologicamente: “podem-se explorar as relações
entre a comunidade científica e a produção das
ciências, verificando-se até que ponto as regras que
presidem a produção científica têm a ver tanto com os
aspectos próprios da pesquisa em si quanto das
negociações entre os cientistas: protocolos,
autoridade, status, hierarquias, prestígio, etc., fatores
muitas vezes considerados extracientíficos...
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... No caso da escola básica, pode-se considerar a
própria “construção do currículo” como um fenômeno
sociológico: quais as características do currículo, a que
interesses corresponde sua configuração, por que
essas disciplinas e não outras, por que em tal
proporção, quem define o currículo? Muitas dessas
questões só podem ser compreendidas se submetidas
a uma análise sociológica”.

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio
Ciências Humanas e suas Tecnologias

No trecho “O que e como ensinar em Ciências
Sociais”, o documento enumera as seguintes
categorias:
• O surgimento, a manutenção e a mudança dos
sistemas sociais;
• Diferentes formas de estratificação social: as castas,
os estamentos e as classes sociais;
• Processo histórico de construção das desigualdades
sociais, que aponta para problemas, como a exclusão
(social, econômica e política) e a concentração (de
poder e de renda);

Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio
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• Normas e padrões (p. 38);
• Cultura e diversidade (p. 39);
• Ideologia, Indústria cultural, meios de
comunicação de massa, alienação;
• Instituição social;
• Ordem social (p. 40);
• Estado (a soberania, sua estrutura de
funcionamento, os sistemas de poder, as formas
de governo no mundo atual, as características
dos diferentes regimes políticos);

Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio
Ciências Humanas e suas Tecnologias
• Democracia;
• Relações entre público e privado;
• Sistemas econômicos (p. 41);
• Movimentos sociais;
• Cotidiano (p. 42).
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