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RESUMO: Este trabalho visa analisar algumas práticas pedagógicas no ensino de 
Sociologia no Ensino Médio, tendo como referência a teoria da Pedagogia 
histórico – crítica para refletir sobre alguns relatos de professores de Sociologia. 
Para tal faremos a análise de algumas obras que tratam de noções e práticas de 
professores de sociologia, pensando no que seria o objeto do Ensino de 
Sociologia, além de relacionar essas práticas com os pressupostos da Pedagogia 
histórico crítica, numa tentativa de associar teoria e prática. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa analisar algumas práticas pedagógicas no ensino de 

Sociologia no Ensino Médio, tendo como referência a teoria da Pedagogia 

histórico – crítica para refletir sobre alguns relatos de professores de Sociologia. 

Para tal faremos a análise de algumas obras que tratam de noções e práticas de 

professores de sociologia, pensando no que seria o objeto do Ensino de 

Sociologia, além de relacionar essas práticas com os pressupostos da Pedagogia 

histórico crítica, numa tentativa de associar teoria e prática. 

Para tal faremos a análise de algumas obras que tratam de 

fundamentos teóricos e práticas educativas de professores de Sociologia; 

pensando no que seria o objeto do Ensino de Sociologia, além de relacionar essas 

práticas com os pressupostos da pedagogia histórica – crítica, na construção de 

uma nova prática, a qual, segundo Gasparin “Não consiste mais em estudar 
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III do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais 
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apenas para reproduzir algo, mas, sim, encaminhar soluções [...] para os desafios 

que são colocados pela realidade.” (2005, p. 46.).                                    

Pretendemos levantar questões sobre uma prática de ensino com teor 

crítico, pensando nas idéias que os professores têm do Ensino de Sociologia, 

como entendem a criticidade tão mencionada por eles e como esta pode ser 

trabalhada através da Pedagogia histórico crítica. 

      A preocupação com o tema talvez seja um pouco mais evidente neste 

momento em que a Sociologia retorna aos currículos escolares depois de um 

período sem ser considerada obrigatória, o tema leva a pensar na necessidade de 

construir materiais didáticos e práticas de ensino que possam dar conta das 

especificidades da disciplina.  

     Num contexto, onde ocorrem profundas mudanças na sociedade, como 

avanços científicos tecnológicos que facilitam a aquisição de informações e 

conhecimento, mudanças que dão a impressão de que a escola e o professor 

podem ser substituídos pelos equipamentos tecnológicos.  

     Mas Gasparin nos leva a pensar que: 

 

[...] quando se buscam mudanças efetivas na sala de aula e na 
sociedade, de imediato se pensa no mestre tanto do ponto de vista 
didático-pedagógico quanto político [...] não se dispensam às 
tecnologias, pelo contrário, exige-se, cada vez mais, sua presença 
na escola, mas como meios auxiliares e não como substitutos dos 
professores (2005, p. 1).  

 

Essa tecnologia e esses avanços científicos, inclusive nas áreas das 

humanidades, podem auxiliar o trabalho escolar permitindo uma reflexão sobre 

posturas tradicionais da escola, como simples transmissora de conteúdos e 

desligada de suas responsabilidades sociais. 

Se antes havia uma atenção voltada para notas hoje a escola deve 

pensar na finalidade social dos conteúdos escolares, o que aumenta a 

responsabilidade dos seus agentes. 

      Aqui vemos uma possível ruptura com a educação bancária, na qual um 

lado ensina e o outro aprende, pois professores e alunos fazem parte do processo 

de ensino aprendizagem e devem questionar os conteúdos propostos pela escola. 
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      Nessa perspectiva o conhecimento deve se relacionar às necessidades 

sociais, o conhecimento é entendido como uma dinâmica entre a teoria e a prática, 

visando não só a compreensão, mas a transformação da sociedade. 

       Isto implica uma prática pedagógica que trabalhe os conteúdos de 

forma contextualizada, reunindo várias dimensões no processo de ensino 

aprendizagem, sejam elas conceituais, científicas, históricas, econômicas, 

ideológicas, políticas, culturais, ou educacionais, tendo a interdisciplinaridade 

como olhar questionador das várias dimensões da mesma realidade. 

Essa pedagogia privilegia a contradição, a dúvida e o questionamento 

como meios de esclarecer e desnaturalizar visões arraigadas. 

      Veremos como esse método poderá influenciar as práticas pedagógicas 

possibilitando interpretar os conteúdos de maneira dinâmica. 

       Tentaremos pensar então como essa pedagogia histórico crítica poderá 

influenciar as práticas pedagógicas no Ensino de Sociologia, refletindo onde os 

pressupostos desta disciplina poderão ser explorados pela pedagogia em questão. 

 

2. QUAL SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO? 

 

       Gostaríamos de levantar algumas questões sobre a visão que os 

professores de Sociologia têm da disciplina, pois esta visão pode influenciar suas 

práticas; para isso utilizaremos a pesquisa realizada por Kelly Mota (2005) em 

uma escola estadual de Ensino Médio de Farroupilha, a qual discute algumas 

noções dos professores que tentaremos relacionar à pedagogia histórico crítica. 

       A Sociologia é em geral colocada como importante para uma formação 

crítica e cidadã, possibilitando uma reflexão e compreensão da sociedade em que 

vivem, problematizando questões cotidianas e oportunizando espaços para 

debates e discussões. 

      Vemos aqui objetivos que deveriam ser buscados em todas as 

disciplinas e não somente no Ensino de Sociologia, poderíamos ainda pensar que 

esta cidadania pode ter várias interpretações, desde o conhecimento dos direitos e 
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deveres até uma interpretação mais ampliada da mesma que pretenda a 

participação e intervenção social. 

    Transmitir o conhecimento sobre direitos e deveres seria limitar a 

cidadania ao nível institucional e formal, nesta perspectiva a Sociologia teria uma 

função basicamente informativa. Não queremos diminuir a importância de se 

conhecer tais aspectos, porém, mais do que uma definição jurídica, a cidadania 

implica valores e práticas historicamente construídas. 

    A Sociologia poderia nos trazer uma dimensão cultural da cidadania, 

pensando nos movimentos sociais e lutas para a ampliação do espaço político, 

bem como de novos sujeitos políticos ou novos cidadãos, quem sabe uma nova 

cidadania. 

 

[...] um projeto para uma nova sociedade: não somente a 
incorporação no sistema político em sentido estrito, mas um 
formato mais igualitário de relações sociais em todos os níveis, 
inclusive novas regras para viver em sociedade (DAGNINO apud 
MOTA, 2005 p. 97).   

 
Falar de uma nova sociedade implica que a Sociologia deva se 

preocupar com a reflexão e problematização da realidade social? Essa 

preocupação visa a manutenção ou transformação social? Na pesquisa realizada 

por Kelly Mota parece implícito nas falas dos professores a segunda opção, mas 

devemos nos perguntar que tipo de transformação é esta pensada.   

    No discurso de alguns professores da área em questão perpassam ideais 

de enfrentamento, possíveis de serem trabalhados dentro do Ensino de 

Sociologia; por outro lado nos deparamos com práticas escolares que traduzem 

alguns limites práticos, quando, por exemplo, a relação em sala de aula é aquela 

vertical, de um que manda e outro que obedece, quando um é o centro do 

processo pedagógico temos claro que o espaço democrático a ser proporcionado 

pelo ensino se dá de forma autoritária. 

      Podemos pensar em como se realiza o Ensino de sociologia, quais os 

pressupostos teóricos dos professores, pois relacioná-la unicamente à cidadania, 

que é mais um dos conteúdos dentro da disciplina pode denotar o 

desconhecimento de questões fundamentais da área. 
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      Kelly Mota ressalta ainda que: 

 

Justificar a sociologia em virtude da formação para a crítica e para 
a cidadania pressupõe preparar os jovens para „um depois‟; eles 
precisam aprender certos conteúdos para um dia exercer essas 
condições (2005, p. 99). 

 

Esse exercício mencionado já pode ser trabalhado dentro das próprias 

aulas de Sociologia, através de vivências e práticas pedagógicas específicas. 

                Entre alguns dos professores entrevistados por Mota (2005) há 

recorrência da relação entre ensino de Sociologia e critica, podendo esta última 

ser interpretada como argumento desfavorável a algo ou reduzida ao 

conhecimento de uma multiplicidade de opiniões a respeito de um assunto. 

     Cabe lembrar que essa critica nem sempre está comprometida com um 

enfrentamento da realidade social, visto que a própria Sociologia, em suas 

origens, esteve associada a controle social e preocupação com a ordem, como 

vimos em autores como Saint-Simon e Auguste Comte, por exemplo. 

     Os pontos levantados têm por finalidade chamar à atenção para a teoria, 

ou o saber dos professores, em relação à sua prática, ou as implicações destes 

conceitos e pressupostos em sala de aula, pois como é lembrado por Mota: 

 

Os referenciais teóricos utilizados, o tipo de formação que têm os 
licenciados e a prática em sala de aula anunciariam a feição da 
sociologia que efetivamente se tem no ensino médio e suas 
virtualidades na formação dos estudantes. (2005, p. 100). 
  

A complexidade desse processo formativo mostra que o conhecimento 

teórico por si só, não é suficiente, ressaltando a necessidade de pensar numa 

prática dos professores que seja modificada, que só pode acontecer quando ação 

e reflexão estão associadas. 

     Entendemos a crítica, como um método radical de olhar a realidade e o 

mundo, para além das suas aparências, percebendo que os fatos não estão 

isolados no tempo e no espaço.  

 



 6 

3. UM BREVE RESGATE DA PEDAGOGIA HISTÓRICO – CRÍTICA EM 
GASPARIN 

 

     Na obra de João Luiz Gasparin são expostos cinco passos para uma 

prática docente na perspectiva histórico-crítica: Prática social inicial do conteúdo, 

problematização, instrumentalização, catarse e Prática social final do conteúdo. 

Tais passos serão brevemente explicados a seguir. 

            

3.1 Prática Social Inicial 

                 A prática Social Inicial é o ponto de partida do processo pedagógico, 

nesta etapa deve-se trazer para a sala de aula todas as vivências e experiências 

que o educando já tem sobre o conteúdo a ser trabalhado. Isso é necessário para 

que o conteúdo mostre relação com a realidade social. 

      Para Gasparin: 

O primeiro passo do método caracteriza-se por uma preparação, 
uma mobilização do aluno para a construção do conhecimento 
escolar. É uma primeira leitura da realidade, um contato inicial com 
o tema a ser estudado. [...] Uma das formas para motivar os 
alunos é conhecer sua prática social imediata a respeito do 
conteúdo curricular proposto (2005 p.15) 

 

Cabe ao professor estimular os alunos para que possam vivenciar este 

conteúdo, tanto para mostrar que ele está presente no seu cotidiano quanto para 

retirá-los da tradicional posição de meros receptores de um conteúdo já pronto. 

 

3.2 Problematização 

 

                 Nesta etapa há a discussão de questões ligadas ao conteúdo proposto, 

aqui podemos visualizar o conteúdo em diferentes dimensões sociais: conceitual, 

histórica, social, política, estética, religiosa, etc. Para o autor este momento de 

investigação abre um caminho que pode sensibilizar o educando para uma 

aprendizagem significativa. 

                  A problematização seria a transição entre prática social inicial e teoria, 

nela se relaciona à vivência do conteúdo percebida no momento da prática social 



 7 

inicial ao conteúdo em sua teoria, é quando se aproximam conhecimentos 

espontâneos dos conhecimentos científicos. 

 

3.3 Instrumentalização 

 

                 Na instrumentalização o educando vai se apropriar de instrumentos 

culturais e científicos necessários para modificar aqueles conhecimentos 

espontâneos mostrados na prática social inicial, para isso o professor deve se 

colocar como mediador entre o aluno e o conhecimento científico. 

                  Através da análise, o conhecimento inicial vai se ampliando para um 

conhecimento mais complexo e abrangente. 

                  Nesta etapa, o professor deve trabalhar o conteúdo de modo 

sistematizado, buscando conceituar os problemas levantados na etapa anterior. 

Gasparin (2005, p. 80) expõe o conceito de Zona de desenvolvimento proximal, 

usado para esclarecer como se dá essa aprendizagem: 

 

A zona de desenvolvimento imediato – nome do segundo nível de 
desenvolvimento da criança – também se refere a ações que a 
criança é capaz de realizar não sozinha, mas com ajuda de outra 
pessoa. [...] Dessa maneira, o nível de desenvolvimento de uma 
criança resulta daquilo que ela consegue realizar sozinha e daquilo 
que ela desempenha com a ajuda dos outros  (GASPARIN, 2005, 
p. 80). 

 

 Percebendo esses níveis em cada um de seus alunos o professor 

poderá melhorar o seu processo de ensino. 

 

3.4 Catarse 

 

                 A catarse é o momento em que ocorre a síntese mental por parte do 

educando dos conteúdos trabalhados, é quando o educando compreende e fala 

sobre o conteúdo, mostrando que o mesmo foi assimilado e ajudou na 

transformação de seus conceitos prévios. 

                Na visão de Gasparin (2005, p.130), neste momento, o aluno: 
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traduz oralmente ou por escrito a compreensão que teve de todo o 
processo de trabalho. Expressa a sua nova maneira de ver o 
conteúdo e prática social. É capaz de entendê-los em um novo 
patamar, mais elevado, mais consistente e mais bem estruturado. 
Compreende, da mesma forma, com mais clareza, tanto a 
Problematização quanto a Instrumentalização. 
 

 

                 Ao professor cabe criar mecanismos de avaliação para perceber se 

essa síntese mental ocorreu e como ocorreu, para depois propiciar a realização do 

último passo que é a prática social final. 

 

3.5 Prática Social Final 

 

Prática social final é quando o aluno expressa através de ações ou 

intenções que o conteúdo vivenciado, problematizado, teorizado e sintetizado 

mentalmente, agora é capaz de transformar a sua existência.  

                 Gasparin (2005, p. 146) vai explicar que: 

 

desenvolver ações reais e efetivas não significa somente realizar 
atividades que envolvam um fazer predominantemente material, 
como plantar uma árvore, fechar uma torneira, assistir a um filme 
etc. Uma ação concreta, a partir do momento em que o educando 
atingiu o nível do concreto pensado, é também todo o processo 
mental que possibilita análise e compreensão mais amplas e 
críticas da realidade, determinando uma nova maneira de pensar, 
de entender e julgar os fatos, as idéias. É uma nova ação mental.  

 

 Uma verdadeira proposta histórico-crítica não existe sem este novo 

momento, quando o educando, através de sua transformação individual intervém e 

transforma sua realidade social. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendeu-se neste trabalho proporcionar, de forma muito sintética, uma 

aproximação com os principais cuidados da pedagogia histórico-crítica, além de 

relacioná-la com alguns discursos de professores de sociologia. Para satisfazer 
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este objetivo, optou-se por comentar algumas falas e discorrer brevemente sobre 

o método da pedagogia em questão. O interesse era criar ou levantar questões 

mais do que apresentar respostas, no entanto, poderá auxiliar no que diz respeito 

à uma possível prática didática para aquele que pretenda pensar em novas 

relações sociais. Faz-se notar, todavia, que ninguém se pode considerar perfeito 

neste tipo de tarefa, mas sempre num constante aprendizado auto-reflexivo, pois a 

arte de ensinar e aprender constrói-se no dia-a-dia, através do conhecimento e da 

intervenção no cotidiano. 

Tentamos demonstrar como a visão de educação proposta pela 

pedagogia histórico-crítica esta intimamente ligada ao entendimento de uma 

sociedade dividida por desigualdades e interesses opostos, a qual desejamos 

modificar. O método histórico-crítico pode ser melhor compreendido em momentos 

articulados (os cinco momentos mencionados por Gasparin) em um movimento 

único e não como uma receita ou um passo a passo, ou seja, estes momentos só 

fazem sentido se ligados durante o planejamento e execução. 

O primeiro momento ou o ponto de partida do ensino é a prática social 

que é comum a professores e alunos, embora do ponto de vista pedagógico, 

professores e alunos possam apresentar diferentes níveis de conhecimento e 

experiência desta prática social.  

É importante lembrar que ambos conhecem a realidade, só que sob 

diferentes olhares, e não se deve desqualificar o conhecimento prévio do aluno, 

mas tentar partir deste afim de ampliá-lo posteriormente, lembrando que por muito 

tempo, a relação em sala de aula foi aquela pautada somente no professor, como 

centro, o que trouxe conseqüências para o processo de ensino, pois como 

falaremos de igualdade e justiça, por exemplo, se já no próprio ambiente escolar 

temos uma clara distinção entre os indivíduos. 

É assim que Saviani (1985, p 77) conceitua a educação, como "uma 

atividade mediadora no seio da prática social global", mediação que serve como 

critério para se analisar o grau de democratização dentro das escolas, 

considerando que a natureza da prática pedagógica supõe uma desigualdade real 
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e uma igualdade possível. Saviani vê o professor como um agente social ativo, 

comprometido politicamente com as transformações da sociedade. 

 O segundo momento é a problematização e tem como objetivo 

identificar que questões precisam ser resolvidas dentro da prática social e que 

conhecimentos é preciso dominar para resolver estes problemas. Geralmente as 

questões e conteúdos relevantes são predeterminados por órgãos educacionais, 

sem preocupações relacionadas a mudanças sociais e geralmente sem considerar 

opiniões de quem trabalha os temas em sala de aula.  

Há sugestões dentro dos currículos e programas que ignoram o 

julgamento e a experiência que os professores poderiam oferecer em tal debate, o 

que se mostra um desafio para a categoria, considerando o papel que 

desempenham na produção e legitimação de interesses políticos, econômicos e 

sociais, através das pedagogias por eles utilizadas. 

Os professores têm responsabilidade ativa pelo levantamento de 

questões sobre o que ensinam, como ensinam e por quais metas mais amplas 

estão lutando, o que implica valorizar e avaliar sua teoria em relação com sua 

prática continuamente. 

É claro que os momentos propostos são uma sugestão de trabalho, 

proposta por Gasparin, mas tem-se o perigo de ser utilizado de forma mecanizada 

por imposições governamentais recentes, que exigem um trabalho histórico-crítico 

quando muitas vezes nem sequer são compreendidos pelos educadores.  

 Sabemos que a educação é permeada por interesses conflitantes, 

diretrizes educacionais são pré-estabelecidas sem a devida participação dos 

interessados, e nessas diretrizes são determinados os conteúdos, então nos 

perguntamos quais são os conhecimentos necessários para trabalhar em sala? 

Este conhecimento deve se pautar no vestibular? Ou nas informações de direitos 

e deveres? Se a Sociologia for somente informativa teremos então algo que 

Saviani denominou de crítica reprodutivista, ou seja, uma critica dentro do modelo 

de sociedade vigente, que não questiona a cidadania burguesa, sem fazer uma 

leitura histórico-critica de nossa sociedade. 
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Mas para que este conhecimento seja aplicado ele precisa ser 

instrumentalizado, através do terceiro momento, ou seja, na apropriação dos 

instrumentos teóricos e práticos necessários à solução dos problemas 

identificados, que depende da transmissão dos conhecimentos do professor para 

que essa apropriação aconteça.  

 O professor é um mediador do conhecimento, assim ele mesmo precisa 

estar atento ao seu saber e visões sobre a Sociologia, pensando nos conteúdos 

básicos da disciplina a qual seria conhecida através dos cursos de licenciatura e 

da formação continuada. O professor que se utiliza da pedagogia histórico-crítica 

reconhece a necessidade de relacionar a pesquisa ao ensino, o que deveria ser 

condição para qualquer professor, mas que sabemos ser uma busca menor do 

que a desejada.  

Para lembrar o quarto momento é a catarse que é a efetiva incorporação 

dos instrumentos culturais e a forma elaborada de entender a transformação 

social.   

 O quinto e ultimo momento é a prática social definida agora como ponto 

de chegada em que os alunos atingem uma compreensão que supostamente já se 

encontrava o professor no ponto de partida, o que ressalta a importância do 

professor saber dos seus objetivos e pressupostos, como ele fará para alcançar 

estes objetivos, enfim, um planejamento que parta da realidade, se utilize da 

teoria, para daí então se voltar novamente para a realidade na prática final.   

O ensino de Sociologia poderia contribuir para o entendimento e para a 

prática social, sem esquecer que não estamos pensando numa cura para os 

males sociais, como alguns positivistas gostariam, mas em possibilidades de 

construção que dependem do esforço de outros atores em outras áreas e 

instituições da sociedade. 

A prática social neste sentido é alterada qualitativamente pela mediação 

da ação pedagógica, depende também do posicionamento sobre o que é 

Sociologia e o que significa educar e formar seres humanos críticos. 

Segundo Saviani, (1991, p.103): 
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A Pedagogia Crítica implica a clareza dos determinantes sociais 
da educação, a compreensão do grau em que as contradições da 
sociedade marcam a educação e, conseqüentemente como é 
preciso se posicionar diante dessas contradições e desenredar a 
educação das visões ambíguas, para perceber claramente qual é 
a direção que cabe imprimir a questão educacional.  

 

Consideramos ainda que o método é essencial ao processo pedagógico, 

mas ele por si só não se garante e nem garante uma alteração qualitativa da 

compreensão da prática social. É necessário que os professores, responsáveis 

pela mediação da ação pedagógica, sejam agentes sociais ativos, uma vez que 

eles também são elementos objetivos da prática social.  

Esperamos ter contribuído ao trazer algumas reflexões no campo do 

ensino de Sociologia, os quais não se esgotam por aqui; este é certamente um 

campo a se descortinar, visto que a disciplina acaba de retornar ao ensino 

obrigatório, porém, se como os professores da pesquisa, temos uma visão de 

enfrentamento a partir da Sociologia, precisamos ajudar a construir este ensino e 

esta prática. Acreditamos que a pedagogia histórico-critica se configura como um 

bom começo.  
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