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Resumo: O objetivo deste artigo é discorrer sobre a configuração do ensino público brasileiro no sistema 
capitalista. Em contato com a educação através do estágio de observação / intervenção, foi possível 
compreender e analisar os diversos aspectos do ensino em conformidade com as transformações sofridas 
com o desenvolvimento e fortalecimento do neoliberalismo. Este transmite valores que são ajustados à 
educação com o intuito de fortalecer os interesses do Estado. Estes interesses são aqueles que o sistema de 
produção capitalista precisa para se desenvolver, como a preparação para o mercado de trabalho e para a 
cidadania. Porém, em meio a estes valores, a disciplina de sociologia tem uma função distinta de formar 
os jovens e adolescentes para olhar de forma diferente a realidade. Este olhar tem que ser direcionado de 
uma maneira crítica, de tal forma que estes alunos obtenham um progresso social e político. Com esta 
finalidade alcançada, o aluno passará a entender o porquê as relações dentro da escola, e em decorrência 
com a sua família, possuem determinadas características.  
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Introdução 

 

Desde que surgiu o ensino público brasileiro, este vem passando por diversas 

transformações quanto a sua pedagogia, isto é, a forma como o conhecimento é transmitido para 

o aluno. Na atualidade, com o desenvolvimento do liberalismo, o ensino tem características que 

condizem com os preceitos desde modo de organização econômica e financeira. A Lei de 

Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB), aprovada em 1996, aparece adotando estes 

preceitos do liberalismo como seus objetivos. É assim, que o ensino público brasileiro tem como 

finalidade formar os jovens e adolescentes para o mercado de trabalho, também para a 

participação na cidadania.   

Em contato com as salas de aulas, é possível perceber que alunos e professores 

passam por muitas dificuldades e problemas bem característicos. Os alunos se mostram apáticos e 
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desinteressados pelo ensino. Ao mesmo tempo os professores não se dedicam na preparação de 

bons planos de aula. Entretanto, é necessário sair do senso comum para analisar os verdadeiros 

motivos destes comportamentos. O que está por trás das estruturas que causam determinados 

conflitos.  

A sociologia em meio a estas transformações tem como finalidade formar uma 

consciência crítica nestes alunos, para que eles possam compreender o que está ocorrendo em 

meio a sua própria realidade social. O intuito é fazer com que eles questionem as causas da 

estrutura capitalista, como elas acontecem. 

As experiências vividas no estágio de observação / intervenção trazem várias 

questões que se mostram pertinentes de estudo e de análise. Somente em contato com este mundo 

que tanto estudamos dentro das salas de aula das Universidades, é possível compreender como se 

dá às relações sociais dentro deste processo de ensino. E em conseqüência, analisar o porquê 

estes conflitos e dificuldades permeiam este sistema de educação.  

 

Metodologia 

Para analisar o ensino público brasileiro, fez-se necessário partirmos do 

materialismo histórico dialético. Diante das relações sociais resultam as instituições. Assim, é 

importante analisar o objetivo da educação dentro destas instituições. Há um todo, no qual a 

educação se insere, porém se submete a este todo. Pelo fato das relações sociais serem guiadas 

pelas classes sociais, subtende-se que haja desigualdades. Estas podem estar ligadas em ter ou 

não acesso ao conhecimento, a informação.  

Apesar das relações sociais serem envolvidas por classes sociais não quer dizer 

que uns possuem conhecimento e outros não. A educação é verificada como dominante e 

ideológica. Porém, mesmo aqueles que têm um melhor acesso ao conhecimento, muitas vezes 

não está tendo este conhecimento num todo, mas sim de forma limitada. Isto cabe a todas as 

classes sociais. Um estudante pode pertencer à classe mais favorecida, porém com toda a carga de 

conhecimento que obtém, não consegue desvendar certos acontecimentos de nossa realidade 

social. O mesmo acontece com o estudante da classe menos favorecida. Há algo que vai além do 

que nos relacionamos, do que conhecemos por quotidiano, isto é, está fora de nós. Há algo que 

paira acima de nossas relações sociais, isto é, a supra estrutura tão bem apresentada por Karl 



Marx. A educação se insere naquilo que conhecemos por supra estrutura, pois está ligada ao 

campo das idéias que resultaram simplesmente da corrida de nossas relações materiais. 

 

Resultado 

 

A educação pública brasileira que se apresenta hoje possui uma construção 

histórica. De acordo com o período histórico brasileiro a educação apresenta de uma determinada 

forma. Porém, há um período de maior importância o qual presenciamos atualmente. Neste 

momento, a educação brasileira ainda passa por um período de democratização, pois a 

democracia no país existe de forma recente. Assim, há vários experimentos que muitas vezes 

resultam em erros e acertos os quais estão de acordo com o período histórico em que se 

contextualiza o Brasil e este com o mundo.  

A sociologia como disciplina no Ensino Médio apresenta-se como algo 

inovador, para que assim seja formado alunos questionadores de sua realidade social no país. 

Ainda há muitos desencontros, muita coisa ainda tem de ser feita. Porém, a carga de 

conhecimento que a Sociologia traz, pode contribuir para que os alunos entendam no que 

resultam as relações sociais e que simplesmente os fenômenos sociais não acontecem do nada. 

 

A educação pública no sistema capitalista 

 

O sistema educacional público brasileiro na atualidade, isto é, dentro do sistema 

capitalista, vem passando por situações típicas deste tipo do modo de produção. O Estado 

estabelece uma finalidade para a rede de educação, esta finalidade está vinculada às relações de 

mercado. Com o desenvolvimento do Neoliberalismo, o objetivo da educação passa a ser formar 

os jovens e adolescentes para reestruturação produtiva do país. Um exemplo desta discussão é o 

ensino profissionalizante, que pretende formar o aluno para o mercado de trabalho. Situação 

contraditória, já que o sistema não oferta vagas de emprego suficientes para acolher todos estes 

jovens e adolescentes que se formam no ensino médio.  

 A sociedade capitalista moderna é constituída de lógicas e códigos como o 

dinamismo, pouco tempo disponível, flexibilidade e valores genéricos. A lei de diretrizes de 

bases da educação nacional é provada em 1996 contemplando estes elementos. A tarefa da 



educação não deve contemplar somente a formação para o mercado de trabalho, e sim preparar os 

alunos para a práxis social.  

Charles Toniolo de Souza, em seu artigo O acesso à escola pública, gratuita e 

universal no capitalismo, vai levantar uma questão que se faz necessária citar para desvendar 

como se dá a educação no capitalismo. O autor vai questionar o “que pretende ser universal: a 

educação ou o acesso à escola?” Diz em seguida que não existe uma educação universal, pois esta 

está presente em meio às relações econômicas e políticas de desigualdade e antagonismo. Esta 

escola pública, gratuita e universal é um postulado liberal. Estes conceitos se fundam com a 

consolidação do sistema capitalista.  

A educação passa a contemplar a tarefa de formar os homens para que possam 

viver na sociedade conforme a nova forma de organização social. Segundo Bernard Charlot, 

(apud SOUZA) a educação cumpre diversos papéis políticos. Transmite aos alunos modelos de 

comportamentos sociais que prevalecem na sociedade. Forma personalidades e difunde idéias 

políticas da classe dominante. Este autor afirma que a escola é uma instituição importante para a 

consolidação do liberalismo capitalista. Cabe assim conceber a educação pública, universal e 

gratuita como um fenômeno político, isto é, que busca em seu desenvolvimento histórico 

consolidar a burguesia. Esta classe, como dominante na sociedade capitalista possui o controle 

sobre a escola. 

Quando partimos de uma análise que coloca nossas relações sociais como frutos 

de relações materiais podemos compreender a influência de certas formações políticas, 

econômicas, culturais. Partindo disto, podemos perceber: 

 
Já muitas vezes se realçou a essência da estrutura mercantil, que assenta no fato de uma 
ligação, uma relação entre pessoas, tomar o caráter de uma coisa, e ser, por isso, de uma 
objetividade ilusória que, pelo seu sistema de leis próprio, aparentemente rigoroso, 
inteiramente fechado e racional, dissimula todo e qualquer traço de sua essência 
fundamental: a relação entre homens. (LUKÁCS, pág. 97). 
 

Podemos analisar que a educação pública brasileira contribui para mistificar as 

relações sociais. Há um discurso imposto a todos de que devemos estudar, trabalhar. “ser alguém 

na vida”. Mas será que a vida social resume-se somente nisto? Podemos partir de que no Brasil 

todos têm direito ao acesso a educação. O Estado constrói escolas na periferia das cidades para o 

melhor acesso e garantia a educação. Porém, há uma preocupação: não é somente a presença de 

escolas em suas formas materiais que vão resolver o problema educacional. O problema não está 



somente na falta de acesso. Há também carência em relação aos conteúdos disciplinares, dos 

princípios e a finalidade da educação. Esta não pode ser algo que simplesmente coloca alguns 

conteúdos que devem ser transmitidos de forma sistêmica. Faz-se necessário rever se a educação 

está sendo realmente democrática ou simplesmente uma transferência de valores ideológicos que 

têm como visão indivíduos apáticos e sem conhecimento. 

 

O intercâmbio dos jovens e adolescentes com a escola 

 

Olhando para a realidade dos alunos dentro das instituições escolares a partir 

dos pressupostos da sociologia, Décio Saes e Maria Leila Alves, escrevem juntos um artigo que 

tem por objetivo desmistificar esta discussão que relaciona a inadaptação dos alunos a escola, a 

problemas psicológicos e familiares. Este é um discurso muito utilizado por diretores, 

professores, pais de alunos, e a sociedade em geral. Os autores vão dizer que as causas da apatia e 

do desinteresse em sala de aula devem ser buscadas no processo de construção da hegemonia 

capitalista. Por meio de uma abordagem sociológica eles alegam que a maior parte destes 

problemas e dificuldades são verdadeiros fenômenos sociais. O objetivo dos cientistas da 

educação deve ser representar estes problemas como um fenômeno social a fim de construir uma 

visão política para os diretores de escola.  

Para entender as verdadeiras causas destes fenômenos sociais, é preciso ir além 

das prenoções, isto é, olhar de uma forma científica para os problemas sofridos pelo ensino. 

Segundo os autores para analisar como realmente se desenvolve esta relação, é preciso partir do 

fato dos valores neoliberais como a “valorização incondicional do lucro” e o “sucesso econômico 

mundial”, estar presente até mesmo nas classes trabalhadoras. Estes acontecimentos levam a 

apatia política e ao crescimento do individualismo. Uma das discussões presentes no meio 

escolar, diz respeito a culpar a presença dos alunos problema ou a crise ética da instituição 

escolar. Esta análise leva a questão que se faz em decorrência das normas e regras criadas pela 

minoria, que tendem a ver como normal os alunos de classe média. Ocorre com isso a não 

aceitação dos alunos oriundos da classe trabalhadora manual. O ideário imposto pela minoria não 

se encaixa a realidade dos alunos da classe operária.  

Diante desta realidade, o comportamento dos alunos se dá como protesto contra 

uma escola que não dá resposta aos seus problemas estruturais. Não visando seus interesses ou 



não cumprindo com suas aspirações. Conforme as palavras dos autores, estes alunos vão realizar 

um protesto social contra este ideário de um lugar preparado para a classe média. Porém, ocupado 

em sua maioria pelos pobres. As formas de protesto popular podem abranger diversas 

manifestações, que podem se dar pelo sono do aluno no decorrer das aulas, indisciplina 

individual e coletiva perante as normas, desinteresse pelo currículo escolar ou pelos métodos de 

ensino teoricistas. 

 

A função da sociologia 

 

Dentre as diversas disciplinas do ensino médio a sociologia possui uma função 

distinta. Sua intervenção se dá de forma que os alunos tenham um contato diferente com sua 

própria realidade social. Ela é capaz de dar a estes alunos uma formação e compreensão mais 

crítica desta realidade. Quando estudam as temáticas abordadas pela sociologia, os alunos 

desenvolvem a capacidade de raciocínio. De acordo com os escritos de Flávio Marcos Silva 

Sarandy, a disciplina de sociologia contribui para a formação da pessoa humana por meio da 

negação do individualismo. 

As mudanças trazidas pela LDB de 1996 contemplam os seguintes conceitos: 

“flexibilidade, autonomia, identidade, diversidade, interdisciplinaridade e contextualização” 

(SARANDY, p. 4). Com estas propostas o ensino médio passa a ser voltado para a “preparação 

para o mercado de trabalho” e para o “exercício da cidadania”. 

Devido às transformações da estrutura capitalista, a função da sociologia não 

pode se prender a esta formação para o mercado de trabalho. A parir deste ponto, a sociologia 

tem que ter um olhar diferente no que diz respeito à formação destes jovens e adolescentes. A 

forma como esta disciplina trata seus temas, irá produzir nos alunos um jeito diferente de analisar 

a realidade, com uma compreensão e raciocínio distinto do que as outras disciplinas possam 

produzir. Isto significa que o aluno passará a abordar a realidade além de como ela se apresenta. 

Terá um olhar voltado a sua realidade de forma distinta e com outras perspectivas.  

Para que haja uma transformação na educação, faz-se necessário instrumentos 

para isto. A sociologia é um bom instrumento. Ela vem como uma maneira de ensinar aos 

estudantes do ensino médio a entender suas relações sociais, seu contexto, trazer respostas aquilo 

que muitas vezes lhes aparecem de forma imediata e natural. 



Um outro sociólogo que dedicou seus estudos a analisar a relação da sociologia 

com o ensino médio foi Florestan Fernandes (1977). Em seus estudos cita a possibilidade da 

sociologia formar os alunos para uma melhor compreensão racional das relações entre os meios e 

os fins. Desta forma, os jovens e adolescentes passam a serem capazes de olhar para além da 

superficialidade de como a realidade se mostra. O autor cita algumas funções da sociologia que 

ele diz ter como referência alguns trabalhos agrupados no Symposium sobre o Ensino da 

sociologia e etnologia. Algumas dessas funções são: “munir o estudante de instrumentos de 

análise objetiva da realidade social”; em segundo “estimular o espírito crítico e a vigilância 

intelectual”; por último “suavizar os conflitos entre os indivíduos”. (1977, p.108) 

Florestan Fernandes discorre que em decorrência da forte influência na 

educação das camadas conservadoras, poderosas e influentes e de instituições sociais como a 

família, o ensino secundário, hoje ensino médio, visa à conservação da ordem social. Dentro 

desta realidade este ensino é incapaz de ser um instrumento de progresso social e de uma 

educação dinâmica. Em conseqüência desta situação, o ensino de sociologia só conseguirá 

cumprir com seu papel de propulsor do progresso social se houver uma alteração na estrutura do 

ensino educacional brasileiro, também na sua mentalidade pedagógica dominante. Nas palavras 

do próprio Florestan: 

 

Esse ensino possui um interesse prático-específico, que hoje ainda não é evidente. É que 
ele poderá contribuir para preparar as gerações novas para manipular técnicas racionais 
de tratamento dos problemas econômicos, políticos, administrativos e sociais. (1977, p. 
118) 

 

Muito mais que formar para o mercado de trabalho, a sociologia tem como 

função preparar o aluno para ser capaz de analisar criticamente e racionalmente sua própria 

realidade social. Este é o progresso social que leva os alunos a uma participação política mais 

ativa na estrutura capitalista, de tal forma que sejam capazes de sair do senso comum. A 

conseqüência desta mudança é um olhar para a estrutura social que decifra seus verdadeiros 

significados. 

 

 

Análise das aulas 

 



 Dentro desta discussão referente aos métodos de ensino, nota-se a separação do 

professor pesquisador na escola do professor pesquisador acadêmico. Há um afastamento do 

professor da academia. Isto pode ser analisado através de Kenneth M. Zeichner que fez uma 

análise a respeito da divisão entre professor pesquisador e pesquisador acadêmico. O primeiro é 

vítima de tantas críticas que se torna um sujeito limitado. A maior proximidade entre o professor 

e o pesquisador acadêmico deve ser efetuada. E ainda, o reconhecimento que o professor também 

é um pesquisador. Quem está por fora da realidade não consegue perceber certos acontecimentos 

de quem está dentro dela. Por isso, faz-se necessário uma maior compreensão do que é ser 

professor e o que o cerca, aquilo em que está sujeito. Zeichner deixa claro que: 

 
Também as estruturas das universidades, que desencorajam o engajamento dos 
professores na discussão sobre a relevância de suas pesquisas ou no trabalho 
colaborativo, precisam ser mudadas. Concordo que estas e outras mudanças sejam 
necessárias para verdadeiramente eliminar a exploração de professores por 
pesquisadores acadêmicos, mas também penso que muito pode ser feito para aumentar o 
padrão ético e o nível de democracia na pesquisa acadêmica, auxiliando a valorizá-las 
nas escolas. (ZEICHNER, pag. 4) 

 

Porém, o que percebemos na graduação e nas atividades do curso de 

licenciatura é que a Universidade Estadual de Londrina, através de nossos professores tenta uma 

proximidade com a escola pública e privada no que diz respeito a sociologia. A disciplina para se 

estabilizar, necessita urgente ser organizada. Já foi dado o primeiro passo com a aprovação da lei, 

agora há a necessidade de organização e o reconhecimento de sua importância. Cabe também aos 

professores de sociologia do ensino médio a aderir cada vez mais às novas propostas que surgem. 

Assim, a academia contribui para “construir um saber organizado de modo a ser viável sua 

introdução no nível médio de ensino”. (SARANDY, pág. 03) 

 

Análise dos alunos 

 

Neste tópico, se faz necessário voltar a problematização da participação dos 

alunos em sala de aula. Já foi citado no texto, como o aluno se manifesta contra a escola através 

de sua apatia e desinteresse. Situações tão reclamadas e sofridas pelos professores. Para pensar 

este problema e entender melhor como se dá à participação do aluno, é preciso partir da estrutura 

social em que estes alunos estão inseridos. Para tornar possível estas análises, aplicamos um 



questionário na sala onde realizamos nosso estágio para conhecer melhor o perfil dos alunos que 

tivemos contato neste segundo semestre de 2008.   

Foram entrevistados vinte e dois dos trinta alunos que freqüentam regularmente 

as aulas. Destes vinte e dois, a maioria é do sexo feminino. A maioria dos alunos entrevistados 

possui entre dezesseis e dezessete anos. Cinco alunos possuem idade superior a estas, sendo estas 

respectivamente dezoito, dezenove e vinte anos. Em relação ao relacionamento dos alunos em 

sala de aula, a maioria dos alunos considera que a sala possue um bom convívio, usaram muito a 

palavra união para descrever este relacionamento. A dificuldade sentida por alguns alunos no que 

diz respeito a este tópico ocorre nos trabalhos em equipe. Sempre algumas pessoas não se 

dedicam para que o trabalho seja bem realizado. No que diz respeito as suas expectativas para o 

mercado de trabalho e ensino superior, todos relacionam sua futura profissão com o curso que 

irão prestar vestibular. Praticamente todos pretendem prestar vestibular, poucos estão indecisos 

em qual curso escolher. Entre os cursos citados estão presentes: enfermagem, biologia, 

administração, medicina, economia, arquitetura, pedagogia e etc. O curso mais citado pelos 

alunos foi administração de empresas. Alguns alunos não consideram que o ensino médio tenha 

uma influência direta na preparação para o mercado de trabalho, apenas no que diz respeito à 

preparação para o vestibular. 

Analisando a condição sócio-econômica destes alunos, quase todos residem em 

casa própria, somente um reside em casa alugada e outro em casa cedida. A renda familiar variou 

entre um a catorze salários mínimos, a média foi de 3,86 salários mínimos. Sendo que a maioria 

dos alunos possuem uma renda entre três e quatro salários mínimos.  

Em relação à condição cultural, os alunos relataram nas repostas que vão ao 

cinema de zero a dez vezes por ano. A média destas respostas foi de 2,36 vezes ao ano. Sendo 

que a maioria respondeu que freqüentam as salas de cinema zero a duas vezes ao ano. 

Perguntamos quantos livros eles lêem ao ano, a resposta variou entre zero a dez livros. Quase a 

metade respondeu que não lê nenhum livro por ano. A outra metade variou em suas respostas 

entre um a cinco livros. Somente um aluno diz ler dez livros por ano. Continuando neste assunto 

de leitura, praticamente todos os alunos dizem ter o costume de ler jornal. Em relação à leitura de 

revista, mais da metade dos alunos responderam ter acesso freqüente a este tipo de leitura. As 

revistas que estes alunos costumam ler são: Veja, Época, Capricho, Caras, Teen, Contigo, Tititi, 

Play Games e Isto é. A revista mais citada foi Veja.  



Quando perguntamos o que os alunos costumam fazer em seu tempo livre para 

se divertir, praticamente todos responderam que gostam de sair com os amigos. Somente um 

aluno diz que gosta de ficar na Internet. Resposta que nos surpreendeu, já que estamos na era da 

Internet e da computação.  

A autora Nísia Trindade Lima faz uma análise quanto a condições em que os 

jovens e adolescentes presenciam a estrutura da escola: 

 
[...] jovens matriculados em escolas públicas, principalmente as localizadas em áreas 
mais carentes. Em geral, esses estudantes apresentam muitas objeções ao sistema escolar 
e aos professores, sobretudo à precariedade das condições materiais em que se encontra 
a escola. Surgem também críticas ao ambiente rotineiro e sem maior incentivo à 
criatividade, que gera desinteresse pelas atividades educacionais. (LIMA, pag. 102) 

 
Como exemplo, quando perguntamos aos estudantes sobre a escola, tivemos as 

seguintes respostas: 
 

“O laboratório está inativo, a biblioteca desgastada, a pintura está velha, a catraca está só 
travando e os computadores são inacessíveis. Os alimentos servidos no colégio são 
péssimos, o humor dos funcionários é desgastante, a quadra não foi terminada, as janelas 
estão quebradas e a única qualidade é que o ventilador ainda funciona. Obs: O sinal é 
incomodante lembra um defunto.” (sic) (A.G – 15 anos) 

 
E ainda: 

 
A estrutura do colégio é precária por ser colégio público [...]. Falta de um laboratório, 
alguns professores estão em falta e outros problemas como em todas as escolas. (sic) 
(V.T – 16 anos) 

 

A escola necessita urgente de algumas reformas como na quadra de esportes, 

necessita de um laboratório, materiais na biblioteca. A respeito da necessidade destas mudanças 

na escola foi possível verificar não somente porque observamos tais necessidades, mas porque 

pesquisamos juntamente com os alunos (através de questionários) que são aqueles que vivem e 

sentem as conseqüências da falta de alguns materiais. Diversas vezes podemos pensar que os 

estudantes não sentem os problemas vivenciados pela escola, porém, muito pelo contrário, 

levantam críticas quanto ao sistema escolar e educacional.  

 

Considerações finais 

 

Diante de todos estes aspectos abordados no decorrer do estágio neste segundo 

semestre, foi possível identificar várias questões em relação às dificuldades enfrentadas pelo 



ensino brasileiro. As escolas têm como objetivo, seguindo a própria LDB, formar os alunos para 

o mercado de trabalho e para serem cidadãos. Ao mesmo tempo a LDB cita em um dos seus 

artigos que a função da disciplina de sociologia é formar alunos críticos. As conseqüências desta 

relação é que a sociologia esbarra nesta perspectiva do ensino voltado para o trabalho. As 

disciplinas mais valorizadas são as que contribuem diretamente para esta formação. Este é um 

dos motivos da resistência para implantar a sociologia de forma obrigatória. 

As escolas acabam voltando sua atenção para os objetivos administrativos e as 

metas burocráticas. O importante não é dar uma ótima formação para o aluno, e sim que todos os 

alunos sejam aprovados. Assim, fica de lado o objetivo central da educação, o tipo de pedagogia 

que está sendo utilizada para a transmissão dos conteúdos aos alunos. Junto a este processo, 

aparece a imagem do professor cansado e sobrecarregado, que devido ao excesso de aulas e 

pouco tempo de hora-atividade passa a pouco se dedicar na preparação dos seus planos de aula. O 

resultado são aulas cansativas, repletas de teorias e sem nenhuma prática social. Situação em que 

o professor finge que dá aula, e o aluno finge que aprendeu. 

Dentro destas perspectivas do ensino que estão voltadas para os valores do 

neoliberalismo, é necessário tomar cuidado com a forma em que a disciplina de sociologia está 

intervindo na formação dos alunos. Nota-se que até mesmo nas aulas desta disciplina, os 

professores acabam transmitindo valores neoliberais como se fossem os mais importantes. Por 

vezes os professores ficam confusos e tomam atitudes contraditórias que podem ter a intervenção 

oposta da que a sociologia concebe como sua função. Como por exemplo, passar filmes de 

motivação e auto-ajuda para os alunos, e não explicar com clareza o objetivo que se pretende 

alcançar. Desta forma, os alunos podem pensar pelo lado perverso do capitalismo, como se a 

realidade estivesse posta e deles dependessem somente sua força de vontade para se adaptar e ser 

um vencedor.  

Escolhemos estagiar numa escola da região periférica, pelo fato de podermos 

presenciar não somente as aulas de sociologia, mas também a educação naquela escola de modo 

geral. Trata-se de adolescentes que sofrem e presenciam uma realidade social cercada de 

desigualdades. 

Além da escola em que estagiamos, também tivemos a oportunidade de 

palestrar em outras escolas em outras regiões da cidade e em cidades vizinhas. Isto contribuiu 



para vermos que a escola, o modo de como ensinar, depende da localidade. Cada meio possui um 

contexto social, um tipo de organização.  

Na escola em que estagiamos, nos surpreendeu o como os alunos possuem um 

senso crítico. Respondiam a nossas indagações. Eles sabem muito, porém não conseguem 

perceber isto. Apesar das respostas serem de forma bruta, conseguimos colocá-las como realidade 

social com significado. Não há algo solto. A partir disto, restou para nós ligar aquilo que é 

imediato, coisas do dia-a-dia a algo histórico e resultante de relações sociais. Nada acontece por 

acaso. 

O modo de educar na escola deve partir disto, primeiro dos contextos, como os 

alunos estão acostumados a estudar e como encaram as diversas disciplinas. A partir disso, 

propor transformações. A respeito do conhecer a contextualização de um determinado meio, 

Spósito analisa de forma clara: 

 

Se as relações entre as formas de socialização se estruturam e produzem nova 
sensibilidade, é preciso considerar que a vida escolar exige um conhecimento mais denso 
dos sujeitos – nesse caso, adolescentes e jovens – que ultrapasse os limites de sua vida 
na instituição. Trata-se, desse modo, de aprofundar o conhecimento sobre as formas e os 
estilos de vida experimentados pelos jovens em suas várias práticas, para compreendê-
los e, ao mesmo tempo, produzirmos referências que retomem em chave democrática a 
ação socializadora da escola, na especificidade de seus saberes e práticas. (SPÓSITO, 
pág. 87) 

 
Ainda a respeito do sistema educacional hoje, Lima propõe: 

 
Dadas as características do sistema educacional hoje, em particular do ensino médio, 
com a concentração de jovens das camadas populares nas escolas públicas, cabe, 
portanto, uma profunda reflexão sobre o papel e as necessárias mudanças nestas escolas. 
Para tanto, torna-se necessário compreender como vivem, pensam e se expressam os 
jovens brasileiros. (LIMA, pág. 95) 

 
Temos que pensar que a nova geração de estudantes está imersa no mundo do 

consumo, das informações rápidas. Não adianta o professor chegar na sala de aula e 

simplesmente falar dos clássicos sociológicos e suas contribuições. Necessitamos de algo que vai 

além disso, que parta do que os estudantes estão acostumados. Exemplificar sua realidade social, 

o seu meio e desnaturalizá-lo. Através disso, haverá um entendimento das relações sociais, o 

estudante passará a entender sua práxis e se reconhecerá como sujeito dotado de história. 
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