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Resumo: O presente artigo pretende análise da reinserção da disciplina sociologia no Ensino Médio, a 
partir de um breve histórico da trajetória disciplina no ensino médio no Brasil e de sua trajetória no 
Estado de Goiás, analisando aspectos que delinearam essa reinserção.  
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A sociologia surge no Brasil enquanto uma novidade fadada a explorações 

diletantes. Só mais tarde foi capaz de se desenvolver com uma orientação voltada à análise da 

realidade social1. Essa institucionalização tardia e o diletantismo que marcou as primeiras 

décadas certamente influenciaram no pensamento social brasileiro, em geral e, no campo 

educacional, em particular, impedindo que se consolidasse como disciplina no ensino de nível 

médio ainda no século XIX.  

 

A sociologia no ensino médio no Brasil: um breve histórico  

Os primórdios da presença da sociologia, enquanto disciplina no Ensino 

Médio, remetem aos primeiros anos de institucionalização da república no Brasil. Em 1891, 

Benjamim Constant o maior intelectual e pensador positivista republicano, ao assumir o cargo 

de primeiro ministro da Educação pela constituinte de 1891. E propõe uma ampla reforma do 

ensino para o país, onde estava prevista a inclusão da disciplina de sociologia como matéria 

obrigatória nos cursos de nível médio. Infelizmente com o falecimento do ministro a reforma 

foi interrompida e a sociologia continuou a margem da estrutura do Ensino Médio. 
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Universidade Estadual de Londrina (UEL), de 13 a 14 de novembro de 2008. A apresentação do mesmo foi 
possível graças ao apoio da Pró-Reitoria de Assuntos comunitários (PROCOM), Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD), do Departamento de Ciências Sociais (DCS) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Grupo 
de Estudos de Sociologia no Ensino Médio (GESEM). 
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1 A literatura sobre o surgimento e o desenvolvimento da sociologia no Brasil é vasto. Ver, em particular, 
Fernandes (1977),  Ortiz (1990) e Liedke Filho (2005).  
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Até 1945, a Sociologia generaliza-se e amplia o seu espaço nas escolas de 

ensino médio no país. Muitas outras escolas de nível superior vão ser criadas. Em 1954, após 

a morte de Getulio, com outras reformas do ensino que vão ocorrendo, mais e mais escolas 

vão incluindo a disciplina em seus currículos. Nesse mesmo ano, a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), reconhece a profissão do Sociólogo. 

De certa forma, pode se dividir a história da presença da sociologia no 

Ensino Médio em dois momentos, antes de 1971 e após 1971. Até o inicio dos anos setenta, a 

Sociologia fazia parte dos currículos escolares do ensino médio no Brasil e a educação tinha 

um caráter de formação humanista. Com os acordos entre Ministério da Educação e a Agência 

Internacional para o desenvolvimento dos Estados Unidos – os acordos MEC-USAID, 

colaboraram para uma mudança na legislação educacional (Lei 5692/71) a qual, atendendo 

aos interesses do capital, transformando o ensino médio, que até então era formativo, do ponto 

de vista humanista, em um ensino técnico, profissionalizante. Saíram do currículo escolar as 

disciplinas Sociologia e Filosofia e filosofia e entraram as disciplinas Organização Social e 

Política do Brasil (OSPB), e Educação Moral e Cívica (EMC). 

A adoção do tecnicismo levou a uma crise no sistema de ensino. Nos anos 

setenta a Lei 5.692/71 definiu que o ensino teria a qualificação para o trabalho como uma de 

suas prioridades:  

 
Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a 
formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de 
auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente 
da cidadania. 

 

 O contexto dos anos seguintes mudou esse enfoque. Já no início dos anos 

1980, com o declínio do regime militar, o tecnicismo passou a ceder, gradativamente, espaço 

a novas iniciativas no campo do ensino médio e a qualificação para o trabalho cedeu espaço 

para a preparação para o trabalho, conforme a lei 7.044/82, 

 

Art. 1º - O ensino de 1º e 2º Graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando 
a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento 
de auto-realização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da 
cidadania. 

 

Diante da Lei, nota-se a transformação do caráter do Ensino Médio 

profissionalizante em um período em que ocorreram adaptações na legislação, retirando o 

critério de compulsoriedade profissional, o que foi fundamental para que o Ensino Médio 

voltasse a ter uma preocupação mais formativa, restringindo o tecnicismo. 
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A aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) – Lei 9.394/96, levou à caracterização da função normativa do ensino médio 

(CURY, 1998), tendo como finalidade a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando e o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e 

o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.  

A legislação educacional garante a possibilidade da adoção da disciplina 

Sociologia no ensino médio. Com este indicativo verificou-se uma ampla mobilização pelo 

retorno da Sociologia em diversos Estados. 

Em 1996 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), acenam com a 

preocupação do conhecimento sociológico como condição de cumprir a sua finalidade central 

no Ensino Médio, como construção da cidadania do educando. Abre espaço pela via do 

conhecimento sociológico sistematizado para que o educando possa construir uma postura 

reflexiva e critica diante da complexidade do mundo moderno. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais não “determinam” o ensino da sociologia e da filosofia por meio de disciplinas. De 

fato, a Lei 9.394/96, em seu Artigo 36, Parágrafo 1º, item III, reza que ao final do Ensino 

Médio o educando deverá demonstrar “domínio dos conhecimentos de filosofia e de 

sociologia necessários para o exercício da cidadania”, mas não estabelece que seu ensino 

seja incluído entre as disciplinas do núcleo básico, aquelas consideradas obrigatórias. Os 

PCNs para o Ensino Médio, volume 4, na página 11, após referir-se aos conhecimentos da 

história, geografia, sociologia, filosofia, antropologia, direito, política, economia e psicologia, 

estabelecem que “tais indicações não visam a propor à escola que explicite denominação e 

carga horária para esses conteúdos na forma de disciplinas”. E mais adiante, na página 22, 

afirma que esses conteúdos “agrupados e reagrupados, a critério da escola, em disciplinas 

específicas ou em projetos, programas e atividades que superem a fragmentação disciplinar 

(...)”. Ora, a LDBEN, que tem força de lei, não orienta sobre o modo de introdução desses 

conhecimentos. Já os PCNs deixam em aberto, mas não descartam.  

 

A sociologia no Ensino Médio no Estado de Goiás: breves apontamentos 

Em Goiás, o Fórum Goiano em Defesa da Escola Pública desempenhou um 

papel fundamental para a elaboração da legislação educacional que regulamentou o sistema de 

ensino. A atuação do Fórum levou à aprovação da Lei Complementar n° 26, de 28 de 

dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e bases do Sistema Educativo do Estado de 
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Goiás.  A legislação estadual manteve, no que diz respeito à sociologia no ensino médio, o 

mesmo tratamento dispensado à disciplina na legislação federal. 

A manutenção da sociologia no ensino médio apenas enquanto conteúdo 

não teve grande receptividade entre os professores da disciplina. Assim, após anos de 

mobilização conseguiram romper com esse caráter e obtiveram, de parte do Conselho estadual 

de Educação, uma resolução regulamentando a inclusão de Sociologia enquanto disciplina no 

ensino médio.  Diz a resolução: 

 

Art. 1º Os estudos da Filosofia e da Sociologia constituem-se em parte 
integrante do ensino fundamental e médio no âmbito do Sistema Educativo do 
Estado de Goiás, com início obrigatório a partir de 2007, inclusive. 
§ 1º No ensino fundamental, devem ser tratados como temas transversais que 
perpassam todas as disciplinas. 
§ 2º  No ensino médio, são disciplinas obrigatórias da parte diversificada. 

 
 
 
 

Dessa forma, a legislação estadual avançou na determinação contida de 

forma indefinida na legislação federal. Assegurando assim as disciplinas de Sociologia e 

Filosofia no Ensino Médio. Como já abordado anteriormente a LDB, não orienta sobre o 

modo de introdução das disciplinas. Já os PCNs deixam em aberto, mas não descartam. A lei 

Estadual atua como um avanço na inserção das disciplinas no Ensino Médio.  
 

Na Universidade Federal de Goiás (UFG), o curso de Ciências Sociais, sob 

a responsabilidade do departamento de Ciências Sociais (DCS) , da Faculdade de Ciências 

Humanas e Filosofia (FCHF) forma anualmente vários estudantes com habilitação em 

bacharelado. Aqueles que se interessam pelas atividades docentes, o departamento oferece 

enquanto complementação a Licenciatura em Ciências Sociais (Lobato &Vieira, 2001). 

Nos últimos anos o número de alunos que buscam esta complementação 

aumentou. Os motivos para tal escolha correspondem à ampliação da possibilidade da adoção 

da disciplina no ensino médio, aumento a oferta de trabalho na área. 

O Departamento tem se preocupado com a implementação da Sociologia no 

ensino médio. Em dezembro de 1998, o DCS realizou um projeto de extensão Sociologia no 

Ensino Médio, com visitas e debates nos colégios da rede pública estadual em Goiânia- Go, 

divulgando a sociologia; Em maio de 1999 foi realizado o 1º Seminário Estadual de 

Sociologia no Ensino Médio; De outubro a novembro de 2000 foi realizado o curso de 

extensão Filosofia e Sociologia no ensino médio.; em dezembro de 2000 o Segundo 

Seminário Estadual de Sociologia no Ensino Médio; Em março de 2001 realizou-se o 1º 

Encontro do Grupo de Estudos de Sociologia no Ensino Médio (GESEM); em novembro de 
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2003, foi realizado o 3º Seminário Estadual de Sociologia no Ensino Médio, em junho de 

2007 foi realizado uma audiência pública sobre sociologia e filosofia no ensino médio: 

situações e perspectivas; novembro de 2007 foi realizado o Seminário de Sociologia no 

Ensino Médio: Orientações Curriculares e Alternativas Metodológicas. 

Além desses projetos, outros dois tiveram continuidade em 2007: 

- O curso diversidade, múltiplos olhares que tem como objetivo abordar temas questões de 

gênero, raça, sexualidade.  

- O Projeto Juventude e Sociologia, envolvendo alunos da licenciatura em Ciências Sociais, 

desenvolvido em 9 colégios da rede pública estadual, abordando temas sociológicos de 

interesse de estudantes de ensino médio. 

Desde o Primeiro Seminário de Sociologia no Ensino Médio a preocupação 

central tem sido: 

a) a política de formação de quadros docentes desenvolvida pela UFG, que teve uma 

reorientação fundamental com a criação do Fórum de Licenciatura (inicio da década de 1990) 

e a transferência de professores de didática e prática de ensino para as unidades relacionadas à 

sua área de formação. 

b) o projeto político - pedagógico de curso de Ciências Sócias que, desde a instituição 

do curso, valoriza a modalidade de licenciatura, tanto no sistema que vigorou até 2004 

(licenciatura como complementação em um ano, após bacharelado de quatro anos), quanto 

após a reestrutura curricular (licenciatura e bacharelado em 4 anos) . Entretanto, apesar de 

esforços realizados pela Coordenação ou Colegiado em propiciar condições para a adequada 

formação de licenciados, registra-se também a permanência de uma representação do 

bacharelado como voltado para a formação de pesquisadores e a licenciatura como limitada ao 

conhecimento necessário para a formação de docentes.  

O Departamento de Ciências Sociais tem incentivado e colaborado no 

desenvolvimento da orientação curricular e na assessoria para a produção de material didático, 

de técnicas e diretrizes metodológicas, não somente para licenciandos estagiários de pratica de 

ensino, mas na atualização e no aprimoramento de docentes em sua pratica profissional. 

Além disso, um dos objetivos que norteiam os seminários, eventos, projetos 

de extensão é a realização da construção de um espaço para interlocução entre estudantes, 

professores das redes públicas e privada e Universidade, a respeito da viabilidade da pesquisa 

e do ensino em Ciências Sociais. A interlocução entre diversos atores envolvidos com a 

temática em questão colabora assim, na orientação curricular, no desenvolvimento de material 

didático, de técnicas e diretrizes metodológicas docentes em sua pratica profissional.  
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Considerações Finais 

A Sociologia como disciplina é nova e vem passando por várias mudanças e 

impasses. É importante ressaltar a importância da disciplina para contribuir com a qualidade 

de ensino, que vai além da sala de aula.  

Se a disciplina está, oficialmente implantada a partir de agora, fica o desafio 

de estruturá-la de forma a proporcionar um conhecimento adequado às necessidades dos 

estudantes. E, para isso, faz–se necessário a qualificação dos professores, procedimentos 

didáticos e metodológicos, carga horária, habilitação, ou seja, oferecer subsídios para que a 

Sociologia não seja apenas mais uma disciplina na vida escolar  dos jovens que estão 

cursando o Ensino Médio, mas se torne uma disciplina importante para a formação social e 

cultural dos mesmos. 
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