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Resumo: Tendo em vista a inclusão da disciplina de Sociologia e também da Filosofia no Ensino 
Médio, proposta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, este trabalho tem com função 
descrever a atual aplicabilidade dessa disciplina focando seus respectivos processos educacionais, e 
conseguinte, compreender como um olhar mais apurado ou melhor, sociológico frente as mais 
variadas temáticas propostas em sala de aula tende a atribuir à Sociologia um aspecto de emancipação 
ou até mesmo ser instrumento para uma educação libertária ou progressista. "Se nossa opção é 
progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da eqüidade e não da injustiça, do direito e 
não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão 
viver plenamente a nossa opção" Paulo Freire.  
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Introdução 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases  da Educação Nacional, 

sancionada no  ano de 1996, a educação escolar visa fornecer  aos  educandos   mecanismos 

que possibilitem  maior formação e preparação, atendendo  tanto as demandas e exigências 

do  mercado  de trabalho, quanto preparando  para o  exercício da cidadania. Tal  exercício  

tem como  finalidade uma melhor  convivência dos educandos em grupos sociais, tais como: 

família, ambiente escolar,  no  trabalho e em todos os seguimentos que têm como excelência  

as relações humanas, a saber, instituições sociais, movimentos  sociais e organizações 

diversas.  

É sabido que os processos formativos  devem ser  adquiridos   no  ambiente 

familiar e também no escolar. Logo,  a junção dessas instituições  aprimoram  e estimulam o  

pensamento  crítico dos educandos.  A instituição familiar é objeto de grandes análises no  

meio  acadêmico, porém, não será o  foco  de análise dessa pesquisa, haja vista que o 

primado  principal é analisar as relações ocorridas no ambiente escolar em especial na etapa 

final da educação  básica, o Ensino Médio.  
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 Além do  preparativo para o  mundo do  trabalho e exercício da cidadania, 

como  já fora anteriormente referido,  a Lei de Diretrizes e Bases da Educação  Nacional  faz 

menção sobre o Ensino  Médio, ressaltando  as suas especificidades. Essa etapa da educação 

adquirida no  ambiente escolar deve proporcionar  aos educandos, segundo  a LDB, 

flexibilidade frente ao  mercado de trabalho; aprimoramento do  pensamento crítico e, por 

conseguinte, autonomia intelectual, entre outros. Como  forma  de efetivar  as deliberações  

propostas  pela  Lei nº. 9.394,  foram incluídas no  currículo  escolar,  as disciplinas de 

Sociologia e Filosofia.  

 A aplicabilidade da  disciplina de Sociologia no  Ensino Médio,  tem  com 

principal  função  o fornecimento de mecanismos que possibilitem aos educandos adquirirem  

tanto os conhecimentos específicos dessa disciplina, quanto o  aprofundamento de um 

pensamento  crítico.  Essa criticidade é descrita como um instrumento  capaz de  tornar  

possível uma reflexão, análise e julgamento (aqui como sinônimo de distinção), da realidade, 

dos fatos, das relações ocorridas no  social, as quais na maioria das vezes,  podem ser   

incorporadas pelos educandos como algo “natural” e “dado”. Esse processo instrumental  e 

extremamente  característico da área das Ciências Humanas, em particular da disciplina de 

Sociologia, denota a idéia de superação, ou  melhor, a realidade vivenciada cotidianamente é 

pensada e analisada por um novo  “viés” analítico.  

 Essa superação aqui entendido segundo a abordagem teórica do sociólogo 

Peter Berger, é tida como  um processo de “desnaturalização”  da realidade que é imposta. 

Esse exercício intelectual tende a  possibilitar  um “novo olhar”  acerca da sociedade e 

também das relações existentes nesse meio. Parafraseando Berger, “é preciso olhar além das 

fachadas”. Essa idéia de superação ou  “desnaturalização” é algo que pode  ocasionar  uma 

análise marcada por  conflitos, rompendo assim um  determinado  paradigma acerca das mais 

diversificadas temáticas, tais como: educação, saúde, música, dança entre outros;  tornando 

possível que a  realidade juntamente com os pré-conceitos, e na grande maioria das vezes 

sejam substituídas, pensadas e  objetiva das com  “novos olhares”.  

O conceito de emancipação de acordo com a perspectiva teórica de Paulo  Freire.  

Compreender como  os processos  educacionais da Sociologia no  Ensino  

Médio podem ser  atribuídos de aspecto de emancipação, é importante entender que os 

processos educacionais são  os aplicados na sala de aula em cada unidade  escolar. Logo,  os 

conteúdos da disciplina  de Sociologia podem ser  aplicados em uma aula expositiva e 

dialogados, utilizando  os recursos como  livro  didático e o  conteúdo elaborado pelos 



gestores do currículo escolar, extensivo a todas as unidades escolares do  Brasil. Por 

processos educacionais entende-se uma gama de mecanismos capazes de melhorar o  

aprendizado do educando. Segundo o  pedagogo Paulo Freire, a precarização do sistema 

educacional advém do  fato de que o  saber científico sobrepõe-se ao popular, ou seja, não  há 

uma conexão direta entre o  saber  científico e o popular, ocasionando  somente a reprodução 

do  conhecimento, que por sua vez,  torna o conhecimento  fossilizado, engessado, ao  passo 

que o  conteúdo exposto pelo  educador não  é apropriado e sequer analisado pelo educando. 

É imprescindível, de acordo com essa abordagem que o  educando passe de simples ouvinte à 

“sujeito de aprendizagem”.  

A concepção  educacional metodológica freiriana destaca  a importância de 

práticas educacionais indispensáveis à um educador. Essas  práticas fomentam 

encaminhamentos capazes de melhorar a relação entre educando e educador, e, por 

conseguinte, modificam a forma como  o  conhecimento  cientifico é aplicado em sala de aula. 

O autor propõe uma mudança paradigmática na estrutura educacional, para tal relata que para 

o exercício da docência é necessário que haja rigor cientifico, pesquisa, criticidade, 

humildade, reflexão  crítica sobre a prática, respeito aos saberes dos educandos, entre outros. 

Paulo Freire mapeia a relação existente entre educadores e educando, que 

segundo  ele, deve ser  dialógica, ou seja, a comunicação entre esses dois pólos aproxima  o  

conhecimento  científico  com o  do  cotidiano  e popular associando a teoria à pratica. Essa 

relação  dialógica  deve ser  baseada na experiência concreta, embasamento  teórico e também 

no  estímulo da memória dos sentimentos que acontecem no  dia-a-dia. A aplicabilidade de 

uma aula expositiva e dialogada propicia aos educandos uma maior compreensão em relação à 

temática proposta pelo educador, e também um questionamento crítico sobre os processos e 

estruturas sociais mais acirrados. Logo, torna os educandos  pessoas capazes de debater, 

pensar e investigar a realidade que o  cerca, e como  conseqüência disso a preparação para a  

prática social ,  proposta pela LDB.  De acordo com Tomaz Tadeu  da Silva, a Educação  

Popular :  

“refere-se  a uma gama ampla de atividades educacionais cujo  objetivo é estimular 
a participação  política de grupos sociais subalternos na transformação das 
condições social. (...) Em geral, seguindo  a teorização de Paulo Freire, busca-se 
utilizar  o  métodos pedagógicos como  o  método  dialógico, por exemplo, que não 
reproduzam eles próprios, relações sociais de dominação”.  

   



Num processo  associativo da perspectiva teórica de  Paulo  Freire com as 

especificidades e aplicabilidade da disciplina de Sociologia no  Ensino Médio, que já fora 

anteriormente mencionada,  pode-se dizer que os mecanismos e instrumentos que acentuam a 

análise, reflexão e distinção das relações ocorridas continuamente no  meio  social  se tornam 

mais aguçados. Esse processo   intelectual  e reflexivo, é na concepção freiriana dita como 

“libertária” ou  de emancipação.  

Aspectos  como o mercado de trabalho, preparação  para a prática social, 

educação “libertária” ou  “emancipação”,  são frutos das relações produzidas na modernidade. 

As mudanças ocorridas após a Revolução Industrial, (marco inicial da modernidade) 

provocaram rupturas  significativas tanto  nas relações sociais travadas entre os indivíduos, 

quanto no  seu próprio  modo  de vida, visto que o  modo de vida agrário  é substituído pelo 

urbano e moderno. Essas significantes transformações ocorridas, em especial na sociedade 

brasileira  pós-período autoritário (1964- 1980),  possibilitou que a sociedade civil 

conquistasse direitos como  educação, saúde, habitação, saneamento  básico, entre outros. 

Nesse cenário de abruptas  mudanças e redemocratização do  país, o  conceito  de cidadania e 

emancipação passam a ser  objeto de disputas e conquistas da elite e também das classes 

subalternas. É   preciso  explicitar e atentar  para o  fato  que as mudanças paradigmáticas 

ocorreram também no campo da educação, modificando também a postura do educador e 

educando.  

 

O conceito de emancipação de acordo com a perspectiva teórica de Boaventura de Souza 
Santos.         

De acordo com Santos (2000), nas sociedades modernas e democráticas o  

conceito de emancipação é tido  como conflito, isso  implica dizer, que o  objeto  conceitual 

utilizado  nessa análise refere-se a idéia de superação  realidade vigente.  

“nestas condições, a emancipação não  é mais que um conjunto de lutas processuais 
sem fim definido. O que a distingue de outros conjuntos de lutas é o sentido  político 
da processualidade das lutas. Esse sentido é, para o campo social da emancipação , a 
ampliação e o aprofundamento das lutas democráticas em todos os espaços 
estruturais da prática social ...”  

   

A  naturalização  e  incorporação dos processos, que decorrem do meio e 

das relações sociais  acarreta a perca  dos fatos e conflitos que ocorreram no  decorrer da 

História, por conseguinte, um distanciamento  dos agentes. Esse afastamento ou   

distanciamento possibilita aos agentes não  se perceberem como  sujeitos que estão 



constantemente definindo  e sendo  definidos pelo  social. Essa realidade que desune os 

agentes da construção da História é sentida também nas salas de aulas. Isso  implica em dizer 

que a  dicotomização da teoria e prática é visivelmente notada entre os educandos. Tendo em 

vista  que o  conhecimento científico do educador não é  condizente com o cotidiano do 

educando, instauraura-se a cisão entre as duas formas de conhecimentos, o  saber popular e o  

científico.  

A lógica de que o sistema educacional deve atender as demandas do  

mercado de trabalho, assim como proposta na Lei de Diretrizes e Bases, é alvo de duras 

críticas. De acordo com a abordagem teórica do  sociólogo Boaventura de Souza Santos, a 

educação escolar  não é um fator nem de mobilidade e muito menos de igualdade social. 

Segundo  Santos (2000).  

“... o sistema educativo funciona de modo a que a contradição entre o  princípio da 
igualdade de oportunidades e da mobilidade  social através da escola, por um lado, e 
a continuação, a consolidação  e até o  aprofundamento das desigualdades sociais, 
por outro, não  seja socialmente visível, dessa forma contribuindo para perpetuar  e 
legitimar uma ordem social estruturalmente incoerente...”.  

   

Essa crítica ou desnaturalização  tecida pelo autor, acerca do  sistema 

educacional propõe um novo foco de análise sobre algo que fora estabelecido, por exemplo, 

pela Lei de Diretrizes e Bases e incorporado pelos agentes, a saber, a formação para atender 

as exigências do mercado de trabalho. Balizada pela idéia que a Sociologia, quando  aplicada 

com rigor metodológico e científico como, por exemplo, proposta por Paulo  Freire é algo que 

conflitua a realidade  e as relações sociais, essa tensão  gerada por esse “novo  olhar” é 

peculiar  ao conceito de emancipação ressaltado nesse trabalho.  

Diante do  engessamento  pelo qual está inserido  o  sistema educacional e 

pela impossibilidade dele se tornar  ou  ser  visto  como   um mecanismo  redutor das 

desigualdades  ocorridas no  social  e das discrepâncias de posições ocupadas pelos agentes 

nesse meio, Santos aborda a idéia de que na pós-modernidade ou  modernidade prevalece um 

tipo de conhecimento  chamado de “conhecimento de regulação”. Esse modelo de 

conhecimento  que predominantemente se instaurou nas sociedades atuais, tem como 

principal função a manutenção da ordem social vigente e até mesmo é um conhecimento  

capaz de legitimar  e propagar  as desigualdades política, social, cultural, econômica etc.  

            Em nome do  progresso  e da modernidade propostos pelo  projeto  

capitalista,  os trabalhadores e  os povos subalternos tiveram  as suas condições de vida 



degradadas e idéia de libertação tão almejada foram  perdendo  sua importância e significado. 

Diante disso,  e da idéia de que o  passado é ligado  ao  atraso e contrário  às inovações  e o  

futuro  tido como progressista, o sociólogo propõe um “projeto  educativo  emancipatório” 

que seja capaz de adequar-se ao  tempo atual, e com objetivo: “... de recuperar a capacidade 

de espanto e de indignação e orientá-la para a formação de subjetividades inconformistas e 

rebeldes”.  

Através da análise conflitante dos fatos ocorridos no meio  social no 

decorrer da História, pode-se chegar a  uma educação voltada para o  inconformismo. Santos 

descreve que é preciso aprender a conflitar  os conhecimentos, ou  seja a sala de aula deve ser 

um espaço  capaz de fornecer mecanismos para que os diversos tipos de conhecimento em 

especial o  científico e o  popular sejam analisados de forma análoga e conflitante. Essa 

concepção educacional possibilita que as imagens  e idéias que atualmente são  produzidas em 

sala de aula  de forma estabilizada, comecem a ser  analisadas e refletidas. Esse exercício é 

para o  autor um instrumento   para que as desigualdades e as mais diversificadas formas de 

opressão e dominação ocorridas no  passado  não  se vigorem e nem sejam produzidas no 

presente e muito  menos no  futuro. A educação transformadora  objetiva uma reflexão, 

indignação e  inconformismo sobre a realidade social.  

Há uma gama de processos que tornam a realidade social como “natural”, 

em especial o sistema educacional, porém o  mais notório é o  discurso ideológico. De acordo 

com Marilena Chauí a ideologia  é criado na própria  sociedade, e tem como  função  e 

objetivo  primordial mascarar, omitir e ocultar  as diferenças ocorridas nesse  meio,  

legitimando  ainda mais a exploração e a dominação  da elite em  detrimento dos povos 

subalternos.  É pontual uma análise análoga a respeito  do  discurso ideológico que permeia  

o  sistema educacional, em particular  o  brasileiro isso implica em dizer, que a lógica 

proposta pela própria LDB sobre o  preparo e formação tendo  como  loccus o  mundo  do  

trabalho, é um discurso que mascara e oculta as transformações que ocorrem no  social e 

também nos sujeitos que a constituem.  

Cabe ressaltar que o intuito não  é indicar “o caminho das pedras” acerca do  

sistema educacional  nacional, visto que a problemática não  é inerente somente à disciplina 

de Sociologia, mas sim descrever  novas possibilidades à educação  escolar  como um todo. 

Diante dos grandes dilemas em que se encontra o  sistema educacional nacional,  a 

perspectiva teórica de Florestan Fernandes enfatiza que a padronização dos processos 

educacionais  em nível nacional, impossibilita uma análise e intervenção nesse sistema. Nessa 

mesma linha de análise temos autores como José Luiz Domingues, Nirza Seabra Toschi e 



João Ferreira de Oliveira que abordam a idéia de que se faz necessário uma análise acerca de 

cada unidade escolar  e também da realidade social de cada aluno. Uma análise reducionista 

acerca da educação escolar , tendo  como único  objetivo atender as demandas do  mercado de 

trabalho, é perder de vista o  caráter humano do  conhecimento. Humano no  sentido que o  

conhecimento  é capaz de fornecer subsídios capazes de emancipar os agentes, conflituando a 

atual  realidade com uma nova, sem perder de vista  que os fatos ocorridos ao  decorrer da 

História são fruto de sua atuação direta. A escola é muito além  que um simples lugar que tem 

como  excelência preparar os agentes para o  mundo do trabalho, é necessário pensar  a 

escola, o  conhecimento e o  sistema educacional como um todo, de maneira que a sociedade, 

a vida social e a escola se entrelaçam, possibilitando  que a  tríade seja capaz de dar  “voz” 

aos educandos e os transformem em sujeitos históricos capazes de modificar  a si  mesmos e 

o  meio em que vivem.  

  O trabalho de  campo e a  realidade da escola.  

Durante a realização do  estágio supervisionado iniciado no mês de agosto 

de 2007, como  o  objetivo de atender as exigências da disciplina de Prática de Ensino I,  

aplicada na Universidade Estadual de Maringá, alguns aspectos de grande significância foram 

observados. Escolhi para a realização do  trabalho de campo o  Colégio Estadual Jardim 

Independencia situado na cidade de Sarandi  no  norte do  Paraná. O Colégio recebe um 

contingente de 1.800 alunos matriculados, sendo estes divididos nos períodos da manhã, tarde 

e noite. Por se tratar de uma instituição de ensino Estadual, é oferecido ensino Fundamental e 

Médio.  

Foi  no campo que pude diagnosticar e identificar as especificidades daquela 

unidade escolar, desde sua precária estrutura física até a pratica pedagógica de alguns 

profissionais da educação. O espaço físico do Colégio é relativamente grande, mas não 

comporta de maneira correta o contingente de alunos, professores e recursos humanos 

diversos. Há uma biblioteca com acesso livre para todos os alunos, inclusive o Professor 

Adauto  o  responsável  pela direção  do  colégio relatou que livros de literatura brasileira 

(Machado de Assis, José de Alencar etc) foram adquiridos recentemente, visando um estimulo 

maior de leitura entre os alunos e também aproxima-los da disciplina de Sociologia que fora 

recentemente incluído. Juntamente com esse acervo  literário  também foram adquiridos cerca 

de 400 livros destinados exclusivamente  aos educadores. Porém, num contato  direto  com 



esse acervo  pude perceber  que os exemplares não  haviam sequer sido utilizados pelo corpo 

docente e discente.  

Algumas normas de condutas são impostas pela direção  do  colégio, sendo 

estas   incorporadas e reproduzidas pelos educandos. Cabe a eles o uso diário e obrigatório do 

uniforme, que costumeiramente é doado  pela escola.   São permitidos 10 minutos de 

tolerância após o sinal, isso implica em dizer que se o aluno não adentrar na sala de aula nesse 

período, isso somente será permitido na segunda aula. O portão do Colégio fica trancado 

impedindo o tráfego de alunos fora das salas. Não há sinal de campainha para indicar o 

término de cada aula, tal método foi substituído por músicas variadas como, por exemplo, 

Skank, Marcelo D2, Jota Quest etc. Não há um rodízio de professores no término de cada 

aula, e sim um rodízio entre os alunos, os alunos revezam as salas, esse método foi adotado 

para resolver o problema de o aluno sair junto com o professor em cada troca de sala.  

Há no colégio uma rádio estudantil,  os educadores são responsáveis pela 

escolha do repertório musical e a execução das músicas é de responsabilidade dos alunos.  

As atividades esportivas são  muito incentivadas. Identifiquei que essa 

realidade decorre do  fato  da direção ter formação na área de Educação  Física.  A quadra 

poliesportiva está passando por um período de reformas, e temporariamente as atividades 

foram suspensas. Há também atividades extraclasse, tais como: escolinhas de futsal, voleibol, 

basquetebol, atletismo, teatro e xadrez; com a participação de cerca de 200 educandos nas 

mais diversas modalidades. Inclusive, recentemente os atletas dessa instituição foram 

vencedores de várias modalidades do torneio realizado pela Unimed Maringá -  Copa 

Unimed. Há também torneios entre os próprios educandos e também de outras instituições de 

ensinos da cidade de Sarandi.  

O Colégio Independência é localizado  num bairro  periférico da cidade de 

Sarandi, e o  diretor estima que cerca de 70% dos educandos tem nesse espaço  a sua única 

fonte de alimentação. A direção do colégio visando resolver o problema da violência dentro e 

nas regiões circunvizinhas ao colégio, criou o “Intervalo Dinâmico”, ou seja, as aulas são de 

45 minutos num total de 5 por período; soma-se ao intervalo convencional essa diferença de 

25 minutos totalizando um intervalo de 40 minutos. Nesse período há atividades de voleibol, 

futsal, basquetebol, 3 corta , corda , bambolê, amarelinha, videokê tudo isso ao som da Rádio 

estudantil. Há uma interação entre educadores e educandos, visto que esses também 

participam das atividades que são monitoradas por eles próprios. Esses são selecionados pelos 

diretores, levando em conta o melhor e o pior educando de cada sala de aula. O diretor relata 

que essa medida do Intervalo Dinâmico reduziu em torno de  95% o índice de violência 



escolar. Mesmo com essa premissa o Núcleo Regional de Educação de Maringá vetou o 

projeto e processou seus idealizadores, mas a direção do colégio resgatará o projeto que foi 

suspenso não pela decisão do núcleo, mas pela reforma na quadra.  

O setor de mecanografia nessa instituição é composto por uma aparelhagem 

regrada, há equipamento de reprodução de cópias, mimeografo e computadores com uso 

restrito entre os alunos, visto que não há uma escassez de aparelhos, folhas e recursos 

humanos. O colégio disponibiliza aos educandos um laboratório de informática recém 

inaugurado e também um laboratório de química, física e biologia, ambos com acesso 

monitorado. Por escolha metodológica dos professores, os laboratórios não são muito 

utilizados, há por parte da direção um programa de incentivo e capacitação do corpo docente 

em relação ao uso desse material.  

Durante o  período  do  meu  estagio  pude acompanhar  toda a 

movimentação  política em que estavam inseridos os educandos,haja vista, que eles se 

encontravam envolvidos e até mesmo “enfeitiçados” pelo processo  eleitoral que instituiria o  

Grêmio Estudantil.  

Há uma relação  dialógica entre a direção e os educandos. Os mais variados 

e diversificados  problemas  que surgem  cotidianamente nesse ambiente, são resolvidos de 

forma diplomática para que as questões de interesse público  não  se sejam reduzidas a 

questões privadas e pessoais. Isso não implica em dizer, que partindo dessa realidade não há 

regras no colégio, ao contrário disso, elas existem sim, mas podem ser modificadas numa 

negociação pertinente com o corpo discente.  

O conselho de classe é assistido e participativo, é aberto aos pais, alunos e 

professores. Essa reunião ocorre bimestralmente. Há também um espaço para a reunião com 

os pais, onde as decisões referentes ao melhor andamento do colégio são tomadas 

concomitantemente com os respectivos, essa reunião ocorre de acordo com a necessidade ou 

bimestralmente. Esse é um espaço para participação da comunidade, e essa compreender que 

a instituição escolar não é algo restrito e estático. Pude acompanhar  durante a minha 

permanência nesse ambiente escolar uma dessas reuniões, tal  situação  me permitiu verificar 

a grande aceitação do diretor e das medidas por ele adotado para a melhoria da educação. Os 

pais dos educandos conseguem identificar  claramente o comprometimento do  Professor 

Adauto com as questões referentes ao  processo e andamento do  colégio. Num momento  

posterior, numa conversa informal com ele, tive a honra, por assim dizer, de constatar que há 

pessoas que acreditam que a educação pode ser um dos fatores de mudança social, não  no 



sentido de atender ao mercado de trabalho, mas sim perceber que o  conhecimento  adquirido 

na sala de aula capaz de nos tornar mais críticos e reflexivos em relação à realidade social.  

 

Os Educandos do  Ensino  Médio e suas representações acerca da disciplina de 
Sociologia.  
 

Após  fazer a descrição  de forma sucinta sobre algumas das relações que 

ocorrem no  ambiente escolar e também expor algumas questões pertinentes ao espaço  físico 

e estrutural do  Colégio Independência, tomaremos agora como loccus  dessa pesquisa, as 

representações que a disciplina de Sociologia   adquire no Ensino Médio.  

Durante o estágio supervisionado no Colégio Independência,  alguns outros 

aspectos foram observados em relação à formação do educador. O professor Alisson trabalha 

nesta instituição de ensino e em outras três, totalizando uma carga horária de 40 

horas/semanais. Paralelamente trabalha numa empresa privada. É  graduado pela 

Universidade Estadual de Maringá, no curso de Ciências Sociais possuindo somente a 

habilitação de licenciatura. No entanto, voltará para cursar o bacharelado nessa mesma área.  

O professor utiliza o livro didático. O sistema de avaliação é negociado com 

os educandos substituindo as provas por trabalhos de pesquisa. Porém, ao passo que os 

educandos não participam das aulas o educador aumenta a carga de trabalho e até mesmo os 

substituem por provas. Há uma interação  entre o educador e educandos mesmo com o pouco 

tempo destinado as aulas de Sociologia.  Alisson também defende a idéia de que somente 

duas aulas por semana podem contribuir para a sucatização da disciplina, pois com o tempo 

limitado a abordagem é feita de maneira menos eficaz, por se tratar de uma quantidade grande 

e densa de conteúdo a ser ministrado. Todos os educandos possuem o livro didático e 

percebem a disciplina de Sociologia como mais uma disciplina, ou melhor, alegam que 

deveria ser aplicada de maneira diferenciada com o intuito de prender a atenção deles. 

Também alegam que isso  não é um problema peculiar a essa disciplina, fazem menção a 

todas outras, em especial as da Área de Exatas, que por sua vez, segundo eles “tem os 

professores mais chatos, ruins e que os tratam piores”.  

Um aspecto observado e de grande relevância é de que os educandos 

percebem que o problema da precarização da escola não é somente atribuído ao corpo docente 

e às disciplinas. Eles relatam que poderiam se interessar mais, participar e fazer os trabalhos 

solicitados pelos educadores. Enfatizam também, que o educador ganha mal, mas mesmo 

assim não justifica o mau tratamento para com eles.  



Durante uma discussão ocorrida em sala de aula, se tornou  bem visível  que 

eles gostam do colégio porque lá é um ambiente de paqueras, encontrar a turma, comer, jogar 

bola, mas descreveram que não conseguem fazer a ponte de ligação do conteúdo ensinado 

com a realidade social que eles vivem. Claramente percebem uma lacuna imensa entre o que é 

lecionado no ambiente escolar e sua vida cotidiana, pois a  escola não  consegue romper com 

a dicotomia entre o saber cientifico e o  popular.  

O corpo discente, mesmo sendo de  uma área pobre e com poucas condições 

materiais, tem idéias pontuais e conseguem discernir o processo de muitas coisas, a temática 

levantada pelo educador sobre a cidade de Sarandi, foi bem debatida pelos educandos. Eles 

descreveram problemas na política, que por sua vez, refletem negativamente na educação, 

saúde e lazer. Pois de acordo com os educandos as decisões políticas tomadas pelos 

governantes locais interferem diretamente na vida da comunidade, faltando trabalho, moradia, 

comida entre outras. Mesmo tendo  sido  travado um diálogo sobre as questões políticas locais 

e como elas se inter-relacionam com as questões do  cotidiano, os educandos não conseguem 

perceber que essas relações são  permeadas por análises sociológicas.  

Mais do que descrever  os aspectos da disciplina de Sociologia e sua 

aplicabilidade em sala de aula é preciso analisar como a relação educando e a disciplina é 

estabelecida. Mesmo em se tratar de uma disciplina recentemente incluída nos currículos 

escolares, e também com  seu conteúdo pouco socializado e até mesmo desconhecido entre os 

discentes o trabalho de campo  em sala de aula, ou  melhor o Estágio Supervisionado me 

permitiu identificar algumas nuances dessa disciplina, como criadora de identidades e 

representações entre esse grupo específico de educandos. 
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