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                                                                                        A teoria materialista de que os homens são produtos das 
circunstâncias e da educação e de que, portanto, homens 
modificados são produto de circunstâncias diferentes e de 
educação modificada, esquece que as circunstâncias são 
modificadas precisamente pelos homens e que o próprio 
educador precisa ser educado [...]. A coincidência da 
modificação das circunstâncias e da atividade humana se pode 
ser apreendida e racionalmente compreendida como prática 
transformadora.     ( Karl Marx) 

 

 Introdução 

 

  A proposta de elaboração deste artigo, se concebe à partir da vivência 

realizada ao longo da realização da disciplina de Estágio Supervisionado II. Este busca suscitar 

reflexão e diálogo crítico acerca da estrutura da própria instituição escolar de modo mais amplo, 

trazendo à tona o referente contexto de sua criação e o porquê da perpetuação desta sob os 

moldes atuais (escola moderna). Um dos objetivos é explicitar o papel desta instituição, a relação 

desta com os discentes, e sua função histórica, demonstrando intensamente a ligação desta com a 

categorização social da juventude (etapas da vida) proposta e imposta pelo desenvolvimento 

secular do modo capitalista de produção sob influência da elite burguesa. Segundo 

Groppo(2000)“...deve-se reconhecer que a sociedade moderna é constituída não apenas sobre as 

estruturas de classe ou pelas estratificações sociais que lhe são próprias, mas também sobre as 

faixas etárias e a cronologização do curso da vida”.  

A concretização deste almeja contribuir para o debate da institucionalização dos 

moldes da escola moderna, agência por excelência; cristalizadora e reprodutiva da divisão social, 

e suas implicações, explicitando contribuições críticas e analíticas à cerca do fomento desta 

instituição formal de educação. Pois segundo Mészáros (2005) “... os processos educacionais e os 

processos sociais mais abrangentes de reprodução estão intimamente ligados.” 

Por que a estrutura do espaço formal da educação, representada pela instituição 

escolar, se apresenta da forma que a concebemos nos dias atuais? Trata-se de um molde 
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internalizado, de um modelo educacional que se instaurou em um contexto histórico à fim de 

atender as prescrições da ordem dominante, fruto de um processo histórico de lutas, em que 

grupos/classes sociais impuseram sua cultura dominante e sua forma de reprodução. Faz-se assim 

necessária a “recuperação da matriz das significações dominantes que compõem um arbitrário 

cultural que mascara tanto um caráter arbitrário de tais significações como o caráter arbitrário da 

dominação” (Bourdieu, 1992). Isto é decorrente do fato de que até os dias atuais se manifestam 

tais desígnios a fim de realizar determinadas funções e efetivar determinadas formas de 

estruturação do habitus, preponderantemente em instituições de socialização dos agentes sociais, 

e especial a escola. Define-se habitus como: 

 

[...] sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 
funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, como princípio que gera e 
estrutura as práticas e as representações que podem ser objetivamente 
“regulamentadas” e “reguladas” sem que por isso sejam o produto de obediência 
de regras, objetivamente adaptadas à um fim, sem que se tenha necessidade da 
projeção consciente desse fim ou do domínio das operações para atingi-lo, mas 
sendo, ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas sem serem o produto da 
ação organizadora de um maestro( BOURDIEU, 1992, p.175).  

 

Á fim de se determinar os significados do contexto de criação da agência 

escolar de socialização busca-se suporte teórico nas formulações gramiscinianas à cerca da escola 

moderna, seu significado e sua respectiva função. No contexto de criação referido, uma série de 

apontamentos relativos à consolidação dos Estados Nacionais, por determinação das democracias 

capitalistas do final do século XIX, ganha pertinência e manifestam a íntima relação deste ocaso 

com a noção da expansão do ensino básico e público como dever do Estado. Desvenda-se nessa 

proposta, de exercício positivo de um Estado ético e educador, uma série de articulações 

calculistas quanto a função de “educar as massas,” à fim do estabelecimento de uma propícia 

homogeneidade cultural. Outras considerações à partir da leitura de Gramsci serão analisadas, 

mais especificamente no capítulo designado à problematização teórica, conjuntamente à 

contribuição de outros autores que tratam da temática. 

Ao buscar a expressão da articulação entre a dinâmica funcional da instituição 

escolar com a mobilização da categoria juventude, tem-se por intuito  relacioná-las ao papel da 

Sociologia como disciplina inserida no Ensino Médio, e mais especificamente quanto a sua 

possível contribuição.  



Na proposta de trazer questionamentos, advindos do pensamento crítico 

instrumentalizado pela disciplina de Sociologia para o ambiente escolar, mostrar-se-á que, com o 

comprometimento de elucidar e esclarecer questões que fundamentam as bases da reprodução 

social, desvendam-se uma série de estigmas perpetuados pela lógica funcional do capitalismo no 

âmbito da educação orientada na própria estrutura escolar. O debate aqui se trava com o seguinte 

teor; através da instrumentalização dos conhecimentos da Sociologia - que é  a disciplina que tem 

o alcance mais profícuo sobre o pensar criticamente a realidade social – para o Ensino Médio, na 

possibilidade de se viabilizar a mobilização das latência próprias da juventude, pode-se almejar 

um mudança efetiva quanto ao fomento do pensamento crítico, e da própria modificação da 

estrutura social? 

A contribuição do pensamento sociológico para a análise do espaço das 

relações sociais traz consigo potencial emancipador quando se pensa nesta disciplina inserida na 

estrutura escolar. Com sua inserção nesse espaço (escola) que por sua vez, tornou-se “peça” 

fundamental de perpetuação e reprodução da divisão social, pode a Sociologia se apresentar 

como portadora de um diferencial significativo à longo prazo em propósito de uma qualificação 

substancial do pensamento crítico e da efetivação do que caracteriza-se o processo de ensino-

aprendizagem no sentido mais amplo da prática educativa. Pois como será reportado nos 

apontamentos derivados das entrevistas realizadas, a Sociologia apresenta a possibilidade de se 

estender além dos limites da escola formal e de seus muros. 

No caso retratado neste artigo, elaboro minha proposta à partir do  

acompanhamento realizado no decorrer do primeiro e segundo semestres na turma de primeiro 

colegial (C) no Colégio Estadual Professor José Aloísio Aragão, o Colégio Aplicação da UEL. 

As propostas desse artigo ganham efetividade e caráter etnográfico em decorrência das 

experiências provenientes da convivência e observação participante junto aos alunos em questão. 

Devido ao contato próximo com estes, surgem situações suscitadas em sala, e também em outras 

ocasiões, à cerca do questionamento do mundo que os rodeia.   

A idéia de questionar, ou antes mesmo explicitar e desnaturalizar a estrutura 

escolar, consiste em proporcionar uma visão mais crítica das instâncias socializadoras da 

contemporaneidade, e suas determinadas estratégias programáticas. O questionamento da 

estrutura escolar, se aprofunda neste, devido a proposta de regências realizadas com esta turma, 

no primeiro semestre através da abordagem de questões relativas à instituição escolar, e no 



segundo semestre regências realizadas sob fundamentos da Sociologia do Trabalho.  Ao preparar 

a aula foram analisados alguns aspectos pertinentes para elucidação e questionamento do porquê 

da estrutura escolar, tal como esta se apresenta. Na segunda proposta de regência, foram 

abordados aspectos históricos e sociológicos a cerca da divisão internacional do trabalho e sua 

fundamentação à partir do desenvolvimento do capitalismo. Formulou-se, à partir destas 

regências, as bases do questionamento que congrega, de forma complementar,  essas duas 

temáticas; escola e trabalho. 

Foram realizadas também, entrevistas informais à cerca dessa devida 

perspectiva atribuída a prática ensino–aprendizagem da disciplina de Sociologia, entrevistas estas 

reportadas no capítulo designado ao caminho metodológico traçado para a concepção deste. Com 

o auxílio do gravador, foram transcritas essas conversas a fim de se estabelecer o grau de 

apreensão de conhecimento por parte dos alunos da turma C do primeiro colegial, conversas 

direcionadas que manifestaram questionamentos e opiniões críticas acerca da apreensão das 

temáticas trabalhadas durante as regências. 

Como desmistificar e propor o questionamento crítico dos moldes institucionais 

da escola moderna em suas íntimas relações com a dinâmica do trabalho? 

Trata-se de sistematizar contribuições de autores fundamentais para o 

desenvolvimento do pensamento sociólogico que se propuseram, em seus escritos, a analisar as 

imbricações entre as instâncias; escola, juventude e projeto burguês de cidadania, à fim de 

elucidar o papel da educação neste processo. Para a construção deste, buscou-se o suporte da 

literatura da disciplina de Sociologia objetivando, à partir de sua instrumentalização, à 

desnaturalização da estrutura e categorização funcional das instâncias da vida relacionadas ao 

papel da instituição escolar formal. A discussão estabelecida aqui ganha alcance e efetividade no 

âmbito da própria vivência e contato  com os alunos, pois a relação professor/ aluno/ estagiário 

em sala de aula possibilita diálogo que tende à enriquecer o bojo de análise sociológica na prática 

de ensino em Sociologia no Ensino Médio, se efetivando em pról da quebra de estigmas e 

naturalizações perpetuadas no ambiente escolar, em busca de fomentar no intelecto dos alunos 

acesso a ferramentas e possibilidades de um futuro protagonismo social, à partir da prática do 

exercício do pensamento crítico.  

Todavia, manifesto ressalva acerca da viabilidade de execução mais 

aprofundada desta proposta de artigo. Deve-se esta ressalva ao fato de efetivamente as 



possibilidades e o papel do estagiário terem certos limites quanto a atuação prática na instituição 

escolar, como se sabe. Todavia, a proposta de levar questionamentos e propor reflexão se fez e se 

faz fervorosamente nos espaços possíveis; pois o conhecimento e a educação se constituem fortes 

através da prática cotidiana da reflexão analítica e crítica. É efetivamente nestas entrelinhas que a 

possibilidade de diálogo e questionamento da ordem perpetuada eclode para o questionamento 

posterior, é esta a práxis desmistificadora, que esta sim, atua e se faz presente através da 

Sociologia.  

Utilizando-se da Sociologia como instrumento de análise e aprofundamento das 

subjetividades cotidianas, pretende-se promover a desconstrução e estranhamento por parte dos 

alunos dos porquês das reproduções sociais. Busca-se, efetivamente, incorporar o pensamento 

crítico reflexivo ao cotidiano dos discentes do Colégio Aplicação, preponderantemente na sala 

em que realizo o acompanhamento mais clínico. 

  

Metodologia e aplicação de Métodos Etnográficos 

 

Se utilizando do método de pesquisa etnográfico, clássico recurso da 

Antropologia, estabelecem-se certas premissas acerca do modo de observação e respectiva 

concretização desta pesquisa. Na determinação instrumentalizada para a realização do método 

etnográfico, propostas por Magnani (2000), se estabelece uma divisão de papéis no seio do 

campo da pesquisa, no caso o Colégio Aplicação, mais especificamente, a sala em que realizo o 

estágio de observação, o primeiro colegial C. São premissas que estabelecem-se segundo ditames 

de separação, necessárias à realização da etnografia; cenário, atores e regras. 

Quanto ao cenário, este fôra explicitado anteriormente; se constitui igualmente  

ao campo de pesquisa; o Colégio, e mais especificamente a sala do primeiro C. Quanto aos atores 

da ocasião, se mostram estes através de posições variadas dos indivíduos atuantes no cotidiano 

escolar; professores, alunos, estagiários, funcionários,... Em relação as regras; estas se 

determinam pela organização das regras internas de relação e convivência no colégio 

cotidianamente; em relação ao uniforme, aos horários, divisão de disciplinas, tempo destas, etc,... 

Com o auxílio do caderno de campo (ou diário) registram-se os períodos de 

convivência com os alunos em aulas de Sociologia e outras ocasiões, tudo que se demonstre 

participante do cotidiano escolar. Devido à premissas da atividade de estágio, e da própria 



participação efetiva de nós estagiários no contexto escolar, realiza-se uma prática de observação 

participante. No que nos compele; observar e participar das atividades corriqueiras do Colégio 

Aplicação, na proposta de atuar efetivamente nos questionamentos propostos durante as aulas.   

As experiências em sala se mostram bastante frutíferas. A proposta da 

Sociologia se mostra fundamental na perspectiva de enfrentamento legítimo às condições 

internalizadas, em via de efetivação, no modelo de formação escolar estabelecida e reproduzida. 

A vivência ocasionada pela realização do estágio supervisionado tem se manifestado positiva, 

pois quando se pensa no processo de construção de tais disposições arraigadas, não só pela escola 

com também através de outras instâncias socializadoras, à exemplo da própria família, uma série 

de desconstruções se mostram possíveis.   

Quando se possibilita um contato mais informal (me refiro novamente ao 

restrito campo de atuação do estagiário na instituição escolar) com os discentes, sejam eles da 

turma que realizo o acompanhamento mais clínico, ou simplesmente pessoas que reconheço (e 

que me reconhecem) no trânsito pelos corredores, nas mudanças de sala, e nos intervalos das 

aulas, nota-se a existência de uma atuação multilateral, multidisciplinar e igualitária, afinal, 

apesar da referida restrição, os atores que se revelam no convívio em sala são; professor(a), 

aluno(a) e estagiário(a), e oque somos para esses alunos? Penso que nós atuamos como figura 

intermediária, e conseqüentemente mais próxima, na relação de poder estabelecida no âmbito 

escolar. São nos interstícios dessa relação informal com os alunos que a contribuição à elevação 

crítica e intelectual destes se realiza, pois os questionamentos afloram ao longo dessas conversas 

despretensiosas, seja falando do cotidiano, da perspectiva de trabalho e vida adulta, ou até de 

esportes. 

Com a finalidade de se dispor de dados qualitativos à cerca da concepção que 

os alunos têm da aplicação cotidiana do pensamento sociológico, foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas com dois alunos da turma em que realizo o acompanhamento; um estudante do 

gênero masculino e uma do gênero feminino, escolhidos aleatoriamente. 

Indagados em relação a suas concepções sobre o papel e atuação da Sociologia, 

foram questionados quanto a aplicação das temáticas trabalhadas em aula, na vida cotidiana e em 

suas relações sociais, inclusive no além-muros da instituição escolar. Será que estes alunos do 

primeiro ano do ensino médio conseguem observar, e aplicar o conteúdo da disciplina em seus 

espaços sociais? 



A partir da transcrição de algumas falas, manifestam-se os seguintes 

depoimentos e opiniões à cerca de suas respectivas realidades e perspectivas de ação e 

participação dentro e fora do ambiente escolar:  

 
A Sociologia tá ajudando a gente a ter uma visão maior sobre as coisas do 
Colégio,...por exemplo; a possibilidade do implemento do Grêmio Estudantil! 
Pois, se esse assunto não fosse tratado na aula de movimento estudantil na 
matéria de Sociologia nós nem saberíamos dessa possibilidade,... Tá ajudando (a 
sociologia) a gente a ser ouvido, ter voz ativa. (Francielle, aluna do primeiro 
colegial do Colégio Aplicação). 

 

   A fala retratada acima diz respeito a uma possibilidade de ação dentro dos 

limites da instituição escolar. Remete-se a iniciativa espontânea que tiveram alguns alunos em 

objetivar a reconstituição e revitalização do Grêmio Estudantil, instância representativa dos 

estudantes do Colégio Aplicação. Inclusive houve conversas, também informais, relativas à 

próxima reunião que irá se realizar no dia 02 de outubro.  Reuniões, por sua vez, mediadas pela 

contribuição, também espontânea, de outros estagiários de Sociologia, ocaso que contribui 

também para a desmistificação sobre a impossibilidade de atuação política dos estudantes. 

 

...Além de quê, a Sociologia ajuda não só a se pensar a escola, mas também a 
como pensar outros ambientes,...Quando nos deparamos, no cotidiano, com 
situações de julgamentos injustos, sabemos que existem outras visões,....ela abre 
a cabeça para a existência de outros pontos de vista, ajuda a quebrar aquela idéia 
de que as coisas “sempre foram e sempre serão assim.....”  (Francielle, aluna do 
primeiro colegial do Colégio Aplicação)   

 

Além das possibilidades de atuação na realidade expressas no transcorrer das entrevistas 

com os alunos, outros aspectos, também essencias para se considerar uma concreta efetivação da 

apreensão crítica das temáticas da  disciplina de Sociologia, foram amplamente apontadas. Na 

maioria dos “exercícios” práticos de lido com o contexto da realidade social, foram pontuadas 

outras apreensões significativas por parte dos alunos; como a questão de gênero, os 

desdobramentos da desigualdade social, e a presença massiva da chamada indústria Cultural, 

além determinações substâncias acerca do fenômeno da Globalização. 

 

Ela (a Sociologia) ajuda a desmascarar a realidade e nos dá outros pontos de 
vista de coisas que achamos que são naturais,....ou que pelo menos nos levaram 
à crer que eram, quando na verdade são construções sociais,....como por 
exemplo a posição e as obrigações da mulher dentro da família; meu avô diz que 



é natural o homem trabalhar e a mulher cuidar da casa e criar os filhos,...vemos 
que algumas coisas(informações) passadas através de nossa família nem sempre 
são indiscutíveis,....pois sei lá,....as vezes as coisas não são bem assim,... (Juan, 
aluno do primeiro colegial do Colégio Aplicação)   

 

Apenas para caráter de elucidação, creio que a etapa concernente ao processo 

de realização das entrevistas para a construção do artigo foi a mais prazerosa e compensatória. 

Afirmo isto em decorrência do teor de esclarecimento presente nas falas dos alunos, estes me 

surpreenderam de maneira extraordinária, pois, por se tratarem de alunos da primeira série do 

Ensino Médio. Concluo assim, que a efetivação desta proposta de articulação do papel da 

Sociologia como mobilizadora desse potencial juvenil, dentro da instituição escolar irá render 

muitos frutos numa perspectiva de mudança social em longo prazo. 

  

Discussão dos resultados e Problematização Teórica 

 
Nesta etapa do projeto que se prossegue, busca-se estabelecer debate e 

discussão dos escritos de referidos autores acerca de suas contribuições relativas a análise crítica 

da educação proposta pela estrutura da escola moderna, conjuntamente a outros aspectos 

primordiais no que concerne a educação e formação dos jovens para a esfera da vida pública 

intimamente ligada ao trabalho.  

Serão realizadas análises dos escritos de autores como Antonio Gramsci, Luís 

Antonio Groppo, e Karl Mannhein, buscando esclarecer suas impressões e propostas críticas 

acerca da escola e da juventude, além do suporte crítico transmitido pela obra de István 

Mészaros, “Educação para Além do Capital”. 

No caso de minha vivência estabelecida com a sala de primeiro ano do colegial 

(C), explicito o fato de se estar trabalhando com indivíduos recém-saídos da adolescência, 

demonstrando que o elemento juventude se mostra determinante no relacionamento estabelecido, 

tanto quanto para a validade e desenvolvimento de uma análise coerente.  Em vista de se analisar 

o elemento juventude, no seio da sociedade contemporânea, se faz necessária uma determinação; 

um resgate teórico que nos possibilite compreender o teor desta recente categorização social. 

Aprender a função da juventude requer dois aspectos que se apresentam como 

novos para a efetividade da análise proposta. Analisar e relacionar a juventude com a sociedade 



concreta é um desses pressupostos, pois no referido contexto histórico na qual o elemento 

juventude se insere considera-se juventude e sociedade em termos de reciprocidade total.  

A mocidade juvenil pertence à determinação dos recursos latentes de uma 

sociedade, e que toda sociedade dispõe e de cuja mobilização depende de sua vitalidade. 

Relacionada, intensamente, ao projeto que a devida sociedade propõe (impõem) aos novos 

indivíduos em via de alcançar a vida pública, conclui-se que, oque é ensinado a juventude 

depende da natureza da contribuição que a sociedade espera dessa juventude. 

A instituição escolar, que é responsável pela educação no âmbito formal, 

manifesta de maneira conservadora a forma de ensino, inclusive de valores, se efetivando de 

forma reprodutiva, baseando-se na transferência de tradições e, de maneira subjacente na 

distribuição funcional de “cargos” na sociedade. Segundo Mannhein (1968) distinguiram-se dois 

tipos de sociedade que viabilizam (de maneiras opostas) a mobilização desses recursos próprios 

da juventude, onde se explicita a função sociológica da categoria.  

Numa sociedade conservadora - como foi explicitado acima - a latência juvenil 

é apropriada em pró do status quo, ou mais especificamente, é direcionada a conceber o mundo e 

a sociedade com os mesmos pressupostos validados pela sociedade vigente, caracterizando 

exemplo máximo de reprodução social. São estas sociedades que crescem pouco, chamadas 

estáticas, indivíduos que confiam na experiência dos mais velhos unicamente, negligenciando as 

potencialidades latentes dos indivíduos mais jovens e, conseqüentemente, sua força de renovação 

social.  

Ao contrário, uma sociedade dinâmica, qualquer que seja sua fisionomia social 

ou política, almeja uma nova possibilidade de mobilização social, uma nova saída, em que 

confiariam e articulariam sua mocidade. Organizarão seu potencial latente para rumar em direção 

ao desenvolvimento social (seja por meio de reformas pontuais ou através de revoluções). 

Independente do fato de que os mais velhos e experientes possam ”prever” a natureza das 

mudanças, só as gerações futuras poderão viver esta mudança. 

 

A juventude não é progressista nem conservadora por índole, porém é uma 
potencialidade pronta para qualquer oportunidade. Até a época da puberdade, a 
criança vive principalmente no seio da família e suas atitudes são reguladas, 
sobretudo pelas tradições emocionais e intelectuais ali predominantes. Na fase 
da adolescência, entra em contato com a vizinhança, a comunidade e certas 
esferas da vida pública (à exemplo da escola). Assim, o adolescente não está 
apenas biologicamente num estado de fermentação, mas sociologicamente 



penetra num mundo em que os hábitos, costumes e sistema de valores são 
diferentes dos que até aí conhecera. O que para ele é uma novidade desafiadora, 
para o adulto é algo a que já este habituado e aceita com naturalidade 
(MANNHEIN, p.75). 
 

A função específica da juventude é então a de um agente revitalizante; 

caracteriza uma espécie de reserva que só se põe em evidência quando essa revitalização for 

necessária para o ajustamento a circunstância em rápida mudança ou completamente novas. 

 É nesta forma de pensamento que cabe a nós, futuros educadores, se indagar: 

as condições existentes no mundo contemporâneo nos inclinam a estabelecer quais metas à serem 

postas em efetividade para possibilitar o desenvolvimento social de forma legítima, e deveras 

humana? Não se trata de preescrever uma forma, quase mitológica, que agiria de forma 

unicamente radical sobre a percepção e conseqüentemente na atuação dos indivíduos em 

sociedade, trata-se de conceber a escola como espaço privilegiado de possibilidade de mudança.  

É efetivamente neste ponto que situo minha proposta de análise, designando à 

Sociologia - instrumentalizada pra o Ensino Médio – o papel de possível agente mobilizador, das 

anteriormente citadas, latências próprias da categoria juventude. Nessa perspectiva de práxis 

(r)evolucionária na/para  educação é que situo os escritos de Gramsci acerca da educação em sua 

proposta de formulação de uma escola unitária, que mobilizaria por completo tais latências na 

perspectiva de construção de um ser humano esclarecido e ativo na vida social. 

Retomando o debate proposto por Mannhein, acerca da latência presente na 

juventude, o que significa dizer que a mocidade é um agente revitalizador? O agente revitalizador 

está no ponto em que a mocidade mobilizada e integrada ajuda a sociedade a achar saídas 

possíveis para o desenvolvimento social. Por se encontrarem neste momento de transição que 

implica em não se encontrarem completamente enredados no status quo da ordem social, a 

juventude se vê confrontada com o sistema de valores – de ordem social, mas que porém, se 

apresenta como de ordem natural - quando adentra a vida pública (mundo do trabalho), e o 

conflito se realiza devido a isso; ao “caos” da vida pública, ou ainda, ao choque diante da conduta 

social instituída. No contexto de nossas problemáticas presentes, o fato relevante é que a 

juventude chega aos conflitos da sociedade moderna “vindo de fora”, distanciamento figurativo 

que faz com que a juventude seja a pioneira predestinada de qualquer mudança na sociedade. É o 

momento maior da efervescência da possibilidade de mobilização, seja em grêmios, partidos, 

movimentos,... e é justamente esta latência, direcionada, que possibilita a juventude a se 



constituir como elemento renovador no âmbito da reprodução social. Se este direcionamento das 

latências for orientado em favor de um novo projeto de sociedade, no sentido de efetivamente 

atenuar e até eliminar as relações desiguais no seio desta, implica-se fortemente o 

estabelecimento de uma escola que pretenda e direcione tais anseios, pois é a instituição escolar 

grande responsável pela transmissão do conhecimento emancipatório, obviamente não é a única, 

porém, caracteriza-se por ser a principal portadora do processo de aprendizagem formal.  

A Sociologia se torna assim, incumbida de árdua tarefa, instrumentalizando 

conhecimentos fundamentais para se educar efetivamente um indivíduo crítico através da 

desnaturalização de relações sociais perpetuadoras de desigualdades estruturais.  

O projeto de emancipação realizado através da educação, que elevaria 

intelectualmente as massas, pressupõe outro tipo de escola, esta que, por sua vez, seria derivada 

do plano efetivamente democrático, em que a cultura adquiriria papel importante no processo de 

renovação social, propiciando a interação necessária entre aqueles que ensinam e aprendem. Em 

minhas considerações, acredito ser o modelo da escola unitária de Gramsci exemplo máximo de 

proposição de um modelo socialmente emancipador e igualitário, pois através de uma proposta de 

educação política no tratamento do aspecto pedagógico, o autor sugere possibilidades de elevação 

cultural das massas do senso comum à formação da consciência filosófica intelectual. 

 

O pensamento político de Gramsci tem sempre uma dimensão pedagógica, uma 
vez que ele está sempre preocupado com a ação dos intelectuais orgânicos entre 
as massas subalternas no sentido da elevação da consciência destas do senso 
comum à consciência filosófica, através de uma elevação cultural e de um 
processo de reforma intelectual e moral que caminham junto com as lutas 
econômicas e políticas, devendo ser delas indissociáveis 
(MOCHCOVITCH,1968, p.53). 

 

O autor marxista italiano realiza uma análise crítica acerca dos aspectos 

estratégicos das instituições socializadoras escolares modernas. As formulações de Gramsci sobre 

a escola, seu significado e sua função, devem ser entendidas no contexto da discussão sobre a 

escola comum e única que se coloca no final do século XIX, quando as democracias capitalistas 

européias se empenham em generalizar e expandir o ensino básico público. Neste período se 

torna corrente a noção de que a educação é um dever do Estado e, no pensamento de Gramsci, 

uma função essencial e positiva de um Estado que se pretende ético e educador, pois tomando 



para si a tarefa de “educar as massas” o Estado pretende homogeneizar a população e estabelecer 

as primeiras noções de cidadania. 

 A idéia da educação como dever do Estado se difunde e se firma dentro deste 
processo de emancipação política e fortalecimento dos Estados nacionais e da 
ordem burguesa; os enciclopedistas e os pensadores liberais arrancam a 
discussão relativa à educação das massas do plano religioso para o plano laico 
estatal. E a formação do cidadão e da declamatória igualdade burguesa através 
da democratização do ensino (igualdade de oportunidades entre seres 
formalmente iguais na ordem competitiva) aparecem no pensamento burguês em 
versões que vão desde o radicalismo rousseauniano à proposta clara de uma 
educação dual por Locke  (GRAMSCI, 1919; apud BRITO, 1968, p.19).    

 

Com a pretendida tutela estatal, se concretiza paulatinamente o projeto burguês 

de sociedade e cidadania, onde o referido direcionamento do conteúdo escolar se faz à mercê do 

planejamento estatal, onde além de se hierarquizar conhecimento, se faz uma diferenciação 

primordial quanto a escolas pra formação de mão-de-obra (massas) e formação de futuros 

dirigentes (burguesia dominante), em que se dicotomiza, de imediato, a formação intelectual da 

formação profissional, ou seja, educação funcional  que visa predeterminar quem vai ocupar tal 

função e cargo na vida pública do mundo do trabalho. Estabelece-se assim distinção estrutural no 

interior do sistema de ensino, entre a formação intelectual para as elites e o treinamento técnico 

voltado para o trabalho destinado as classes populares. 

 Esta dicotomização expressa muito bem o papel de escola como reprodutora 

dos papéis e das funções sociais, planejamento que trás à tona o interesse da burguesia relativo à 

proposta “democrática de educação pública”, obrigatória e gratuita, revelando seu interesse 

elitista de reprodução social mascarado de proposta democrática.  

 

 A luta não apenas pela difusão do ensino em geral, mas concretamente pela 
escola pública, laica, e gratuita que se acendeu com a Revolução Francesa 
correspondia aos interesse contraditórios do terceiro estado: da burguesia 
interessada em maior homogeneidade cultural, unidade política e força de 
trabalho qualificada; das classes populares que bravamente lutaram pelo acesso à 
bens culturais até então privativos de outras classes sociais. Como resultado, os 
países europeus entraram no século XX tendo as massas obtido acesso à 
instrução elementar e média, sem ter porém, logrado conquistar a escola comum, 
derrubar a escola de classe (GRAMSCI,1919 apud BRITO, 1968, p.20). 
 

Considerações Finais 
 



Em via da conclusão deste artigo, elaborado a partir do relato de experiências 

com a disciplina de Sociologia no Ensino Médio, declaro que neste, se buscou trazer à luz da 

análise sociológica as possibilidades efetivas que dispõem  esta disciplina em  levar ao ambiente 

da instituição escolar - enredada nos moldes da sociedade moderna -  valorativas contribuições 

para o aprofundamento e ampliação da formação crítica dos jovens alunos do Ensino Médio.  

Manifesto o intuito de propor esta análise com a finalidade de engendrar 

perspectivas de articulação entre a recém-inserida disciplina de Sociologia e o contexto escolar. 

Além da explicitação das potencialidades desta nova relação recém instituída. Minha proposta 

neste, se edifica à partir de considerações acerca das potencialidades próprias da juventude, 

categoria social que carrega consigo elementos profícuos da renovação social, e as perspectivas 

de mobilização dessas latências à partir da inserção instrumentalizada do pensamento crítico 

próprio da disciplina de Sociologia. Esta articulação (Escola-Sociologia-Juventude) passível de 

ser estruturada no âmbito escolar, surge como possibilidade efetiva de elevação crítica e cultural 

das massas, pois na perspectiva de introduzir conceitos e temáticas sociológicas para análise das 

relações cotidianas da realidade dos alunos do colegial, dá-se ferramentas concretas a estes que, 

concebendo a pertinência de tais aspectos analíticos podem conduzir seu futuro em pról da 

desnaturalização da realidade social, creio que essas considerações explicítam o porquê da 

concretização deste. Trata-se da formulação de uma proposta que articula elementos que se fazem 

presentes na perspectiva de ação e instrumentalização do conhecimento, com finalidade última de 

prover embasamento à cerca das questões conjunturais compartilhadas pelos indivíduos como um 

todo, encerrados na mesma realidade social.    
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