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Resumo: O trabalho teve como objeto a análise do ensino da disciplina de sociologia na “Escola de 
Ensino Médio Presidente Castelo Branco” situada no bairro da Armação do Pântano do Sul na cidade 
de Florianópolis, Santa Catarina. Com a instituição da obrigatoriedade do ensino de sociologia nos três 
anos do ensino médio e o reconhecimento de sua importância na formação do cidadão brasileiro 
tornou-se ainda mais necessária a reflexão acerca do modo como são trabalhados os conteúdos, as 
dificuldades do dia-a-dia do professor (como a complementação de carga horária em outras escolas) e 
a receptividade dos conteúdos por parte dos alunos. Por tratar-se de uma área do conhecimento que 
apresenta ainda certas lacunas, pretendemos, neste trabalho, contribuir no acúmulo de dados e 
reflexões acerca do ensino da disciplina de sociologia na região de Florianópolis. 
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Introdução  

 

O último parecer do Governo Federal com relação à disciplina de sociologia 

no ensino médio ocorreu no último dia 02 de junho de 2008, onde o presidente em exercício 

José Alencar sancionou a lei que tornou realmente obrigatório o ensino das disciplinas de 

sociologia e filosofia nas escolas de ensino médio, públicas e privadas. A sua obrigatoriedade 

entrou em vigor após a publicação no Diário Oficial da União. Esta Lei levou o Congresso 

Nacional a alterar o disposto no artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei n°. 9394 de 1996 à qual em seu parágrafo 1º, inciso III colocava que o ensino de 

sociologia e filosofia eram necessários apenas ao exercício da cidadania e seus conteúdos 

poderiam ser trabalhados no interior de outras disciplinas de forma transversal.  

Em 1998 foram publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (DCNEM, Parecer CNE/CEB nº.15/98), e regulamentadas pela Resolução 

CNE/CEB3/98, artigo 10, parágrafo 2, alínea b, que interpretava a LDB da seguinte forma: 

“As propostas pedagógicas da escola deverão assegurar tratamento interdisciplinar e 
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contextualizado para conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da 

cidadania” (MORAES, 1999). No mesmo período o governo federal publicou os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino médio, incluindo a sociologia como parte da 

“Área de Conhecimento Ciências Humanas e suas Tecnologias” (PCN Nível Médio, 1999). 

Em 2000 tramitou no Congresso Nacional um projeto de lei (PL nº. 09/00), visando alterar o 

artigo 36, parágrafo 1º, inciso III da lei 9394/96, afirmando a obrigatoriedade da inclusão das 

duas disciplinas no Ensino Médio. Após passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado ele 

foi vetado pelo então presidente da República Fernando Henrique Cardoso (MOARES, 2001).  

Dentro deste contexto histórico da regulamentação da disciplina no país, 

tem-se a necessidade de uma análise da qualidade deste ensino. A questão metodológica que 

Florestan Fernandes aponta para esta problemática está em analisar o contexto amplo em que 

se situa o objeto de estudo. Ele defendia o ensino da disciplina nas escolas com vista no 

preparo dos jovens, através da ciência, para ir de encontro a um mundo em constante 

mudança, de relações extremamente complexas e intrincadas que, para serem compreendidas, 

necessitam de capacidade crítica e consciência histórico-sociológica 1. Neste caso, analisar o 

ensino de sociologia implica em uma análise inicial das complexas relações histórico-sociais 

contemporâneas existentes no local para se atingir o objetivo específico de análise.  

O campo observado foi o da “Escola de Ensino Médio Presidente Castelo 

Branco” e suas relações sociais (culturais, políticas e históricas) que permeiam a vida destes 

estudantes. A escola está situada no bairro da Armação do Pântano do Sul na rodovia SC 406, 

n° 6050, localizada no extremo Sul da Ilha de Santa Catarina, área que se caracteriza pela 

tradição pesqueira e pela cultura e arquitetura açoriana. Sendo a única escola de Ensino Médio 

da região ela abarca uma população advinda de todos os bairros de seu entorno, entre eles: 

Costa de Cima; Costa de Dentro; Açores; Pântano do Sul e Morro das Pedras. A escolha da 

escola se deu pelas suas características peculiares, como também pela sua localização. Por 

estar situada numa região com forte tradição local, somado ao fato de ser a única que oferece 

ensino médio nos diferentes bairros que atende, consideramos ser um espaço rico de 

observação e análise.  

 

Metodologia 

A metodologia escolhida para a realização do presente estudo parte do 

princípio de que as relações se dão através de processos históricos, onde o presente é posto a 
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partir de uma relação intrínseca com o passado. Sendo colocado desta forma, se torna 

necessário uma busca incessante por novas significações para a realidade que “parece” estar 

posta.  

O trabalho implicou em levantar as relações histórico-culturais dos alunos, a 

relação que a escola mantém com esta comunidade pesqueira e qual o envolvimento com as 

aulas de sociologia nesta instituição. Foram aplicados quarenta e sete questionários com o 

intuito de levantar o perfil sócio-econômico dos alunos e tomar conhecimento sobre o que 

eles pensam a respeito da sociologia.  

Também foram entrevistados o professor da disciplina e o diretor da escola, 

a fim de compreender o contexto geral em que o ensino está inserido, seu funcionamento 

burocrático e diário, tomar conhecimento sobre como são pensados os planos de ensino na 

escola e quais são os recursos didáticos utilizados. No intuito de refletir sobre a relação que 

esta escola mantém com a comunidade foram coletados dados referentes ao bairro e ao 

surgimento da escola nesta região específica.  

Outro passo importante para a construção teórica foram as leituras 

bibliográficas referentes à legislação do ensino de sociologia no Brasil, mas especificamente 

em Santa Catarina, e dos autores que discutem as posições colocadas com relação a sociologia 

no nível médio.  

Para tais conclusões freqüentamos a escola por um período de um mês e 

realizamos uma observação participante (assistimos três das aulas ministradas pelo professor 

da disciplina) a qual nos possibilitou refletir a fundo sobre o processo que vem sendo 

desencadeado com o ensino de sociologia nesta região específica de Florianópolis.  

 

A Sociologia e o capitalismo contemporâneo 

 

Em um primeiro momento é útil refletir sobre qual é o contexto mundial que 

os países subdesenvolvidos estão inseridos. O modelo econômico predominante é o 

neoliberal, o qual é marcado pela abertura de fronteiras entre os países, o que faz com que o 

grande capital se locomova pelo mundo todo. Para o autor Octávio Ianni o neoliberalismo e 

seus movimentos de mundialização intensa do capital são caracterizados pela substituição do 

Estado de bem-estar social, por um Estado que reduz suas políticas sociais, e dá abertura ao 

setor privado para tratar destes assuntos 2. A época é de globalização, ou seja, este contexto 
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faz com que a mão-de-obra dos trabalhadores fique cada vez mais barata, havendo na maioria 

dos casos uma isenção de impostos para as empresas multinacionais se alocarem fora de seus 

países de origem, fazendo com que este grande capital esteja no mundo todo através das 

multinacionais e dos benefícios que os Estados proporcionam a elas.  

Wright Mills é outro autor que trata do contexto mundial e da função que a 

sociologia tem para a sociedade. Em meados da década de cinqüenta, com o fim da II Guerra 

Mundial e início da Guerra Fria, o autor norte-americano, frisava que a história do século XX 

sofria transformações rápidas e repentinas e caminhava para a III Guerra Mundial. Era dentro 

deste contexto histórico que os indivíduos precisariam compreender os sentidos de suas vidas 

e épocas, para se libertarem da sensação de “encurralamento” causada por este processo 

alienante. O autor defendia a idéia de que a imaginação sociológica abre espaço para 

compreender este cenário histórico, a estrutura desta sociedade moderna e como é formada 

sua psicologia. Em primeiro lugar trata-se de compreender seu período histórico, sua 

experiência individual e seu destino. A idéia é pensar o específico, pensando a vida social 

como um todo. Conhecer o sentido social e histórico do indivíduo na sociedade e no período 

vivido por ele, este seria o sentido cultural das ciências sociais 3.  

No mesmo período, no ano de 1954, ocorreu o 1º. Congresso Brasileiro de 

Sociologia no qual Florestan Fernandes levantou alguns aspectos importantes com relação ao 

estudo da disciplina no chamado ensino secundário. Para ele toda atividade humana é 

indissociavelmente uma articulação da teoria com a prática e para tanto a análise do ensino de 

sociologia deve estar sempre situada dentro do contexto específico em que os alunos estão 

inseridos para assim poder perceber a realidade da disciplina que eles estão vivenciando. É 

preciso enquadrar o momento histórico das instituições para em seguida pensar a função que a 

sociologia possui na escola. Neste momento Florestan estava preocupado em disseminar os 

conhecimentos sociológicos, no intuito de atingir as funções que a ciência precisa 

desempenhar na educação dos jovens 4. 

Atualmente faz-se ainda mais necessário seu conhecimento para o exercício 

das relações diárias estabelecidas pelo indivíduo, essas cada vez mais intrincadas e 

complexas. Também para decifrar os códigos em que se vê imerso e tende a “naturalizar” 

como as relações de trabalho, as propagandas, a indústria cultural, a política, enfim elementos 
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que basta estar acordado para ir de encontro. Em tempos de crise do desenvolvimento 
5 com 

contradições gritantes seja na desigualdade e na miséria, nas relações entre países 

desenvolvidos/países em desenvolvimento, na constante degradação da fauna, no extrativismo 

criminoso, na exploração do capital por meio das grandes corporações; o conhecimento 

sociológico serve como uma importante ferramenta, pois uma vez que se perde a consciência 

de si, dentro deste todo caótico, sua condição humana não pode ser exercida verdadeiramente. 

 

Histórico da disciplina de Sociologia no Ensino Médio 

 

A história da disciplina de sociologia no ensino médio no país é marcada por 

uma trajetória de ruptura ocorrida durante todo o período ditatorial que excluiu a disciplina 

dos currículos. Ela volta a ser discutida após a democratização do país devido às 

reivindicações dos movimentos sociais ligados à área da educação e desde então estão sendo 

realizadas pesquisas ligadas a esta linha. 

As idéias de cunho positivista chegaram ao Brasil após a proclamação da 

independência, trazidas por intelectuais franceses. A primeira vez que houve uma discussão 

para incluir a disciplina no currículo nacional foi em 1882 com Ruy Barbosa. Ele criou um 

projeto de lei que a incluía nas escolas e nos cursos de direito (Reforma Educacional), porém 

este projeto não obteve sucesso e não chegou a ser concretizado. Neste momento a idéia que 

se tinha da sociologia era de técnica social, com o intuito de controlar e ordenar o mundo 

social partindo das leis e regras colocadas pelo positivismo. O contexto era o de contrapor as 

idéias divinas modernizando-se através da ciência. 

Em 1910 é fundado no país o Partido Comunista e em 1920 a sociologia se 

torna obrigatória no ensino secundário através da Reforma Rocha Vaz. Neste momento ela 

tem o intuito de preparar os filhos das elites para cursar o ensino superior. Em 1928 ela 

aparece nas escolas normais (magistério) como disciplina de sociologia da educação. Nesta 

mesma década alguns educadores com certa visão liberal realizam novas reflexões no campo 

pedagógico e discutem as idéias do que ficou conhecido como escola nova, a qual tinha o 

intuito de substituir o ensino religioso por um ensino científico, laico, público e gratuito. 

Em 1931 ocorre a Reforma Francisco Campos e ela é incorporada nos 

cursos complementares que antecediam em dois anos o ensino superior. Em 1933 é criada a 

Universidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. A Escola Livre de Sociologia e Política é 
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fundada em 1933 e em 1934 é fundada a Escola de Ciências Sociais da Universidade de São 

Paulo (USP). Este momento é marcado por responder as necessidades da elite brasileira para a 

ocupação de cargos administrativos importantes.  

Em 1937 é instaurado o Estado Novo de Getúlio Vargas e em 1942 surge a 

Reforma Educacional de Gustavo Capanema, onde a disciplina é retirada dos cursos de ensino 

secundário. Esta reforma instituiu o curso ginasial de quatro anos, seguidos de três anos onde 

o aluno decidia em fazer como clássico (ciências humanas e letras) ou científico (biologia e 

matemática). Neste período procurou-se organizar a educação a nível nacional. 

Em 1945 se dá o fim do Estado Novo, o presidente Dutra é eleito, e o 

governo segue sendo autoritário. Em 1946 a sociologia da educação volta a vigorar nos 

currículos das escolas normais e em 1961 é instituída a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, onde a sociologia não era uma disciplina obrigatória. As disciplinas neste 

momento foram divididas em obrigatórias, em obrigatórias complementares, e em optativas 

(onde se encaixava a disciplina de sociologia). 

Em 1964 se dá o Golpe Militar e em 1971 o Presidente Médici divide o 

ensino em 1º e 2º graus.  Esta reforma visava responder às necessidades do “milagre 

econômico”, o qual se deu pela de entrada dos capitais estrangeiros no país. O intuito neste 

momento era o de formar uma força de trabalho barata para responder a estas necessidades. É 

daí que surgem os cursos técnicos profissionalizantes e os cursos de licenciaturas curtas. 

No final dos anos setenta começa a acontecer uma forte reorganização dos 

movimentos e das lutas sociais e passam a haver discussões sobre a democratização do ensino 

no país. Em 1982 através de uma Lei Federal surgem as Secretarias de Educação com o 

intuito de abolir a profissionalização compulsória, enfatizando a formação geral do ser 

humano e recomendando a sociologia e a filosofia como parte diversificada do currículo. 

Em 1996 é instituída a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) que incorpora o ideal neoliberal. Em 1998 é criada em Santa Catarina uma Lei 

Estadual que obriga a disciplina de sociologia no ensino médio (LC173/98). Neste mesmo ano 

são criados os Parâmetros Curriculares Nacionais que interpretam o artigo 35 e 36 da LDB 

definindo a não obrigatoriedade da disciplina 6. Em 2000 tramita projeto de lei no congresso e 

em 2008 o Conselho Nacional de Educação aprova a obrigatoriedade da sociologia e da 

filosofia a nível nacional, definindo uma nova correlação de forças.  
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Histórico da armação e da unidade escolar 

 

A história mais recente do bairro tem seu início com a vinda de imigrantes, 

bem como de escravos africanos para trabalharem na caça às baleias, atividade predatória 

mais rentável economicamente que preponderava no bairro em meados do século XVIII. Com 

a queda desta prática os habitantes que então continuaram vivendo na região passaram a 

trabalhar com a terra para o cultivo próprio e também para a fabricação de farinha de 

mandioca, a qual era exportada. A pesca neste momento ainda não era expressiva, somente 

após a queda da produtividade nas terras agrícolas que ela passou a complementar o sustento 

das famílias.  

Neste contexto em 1955 são iniciadas as atividades educacionais na região. 

A escola inicialmente tinha capacidade para educar vinte e dois alunos e funcionava em uma 

casa alugada, neste primeiro momento ela era chamada de Escola Isolada. Posteriormente 

chamada de Escola Reunida passou a funcionar já no atual prédio em que a mesma se 

encontra até hoje, o qual anteriormente situava o Departamento de Caça e Pesca da região. 

Após 1970 a Armação do pântano do Sul passou a abrigar novos moradores 

que foram sendo atraídos pelas belezas naturais da região e pelas melhorias públicas que 

estavam chegando ao local. A vinda de novos habitantes para a região fez com que novos 

costumes se estabelecessem na região. As propriedades de terras que antes eram utilizadas 

para suprir o sustento das famílias passam a ter valor imobiliário e uma grande massa de 

turistas passa a freqüentar o local.  

Em 1971, na administração do Prefeito Ary Oliveira foi construído um 

prédio com quatro salas, gabinete, secretaria, cozinha, pátio coberto e banheiros, que ainda 

hoje faz parte da estrutura do atual prédio, chamado Grupo Escolar Municipal Presidente 

Castelo Branco, que atendia alunos da 1a a 4a séries. Em 1974, passou à condição de Escola 

Básica Municipal Presidente Castelo Branco, atendendo da 1ª a 8ª séries. Em 1981 foi criado 

o pré-escolar, onde hoje é a biblioteca da escola. Mais tarde desmembrou-se da escola, 

funcionando como NEI (Núcleo de Educação Infantil), atendendo do maternal ao pré-escolar7. 

Porém o ensino médio ainda não era oferecido a esta população e os 

moradores passaram a reivindicar uma escola que pudesse atender na própria região seus 

filhos recém saídos do ensino fundamental. O ensino médio até então era apenas oferecido no 

centro da cidade, o que dificultava o acesso aos moradores dos bairros mais distantes (a 
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distância centro-bairro é de aproximadamente vinte quilômetros). Foi apenas em 1989 que a 

região passa a abrigar uma escola de ensino médio. Através da parceria do Governo do Estado 

de Santa Catarina e da Secretaria de Educação com a Prefeitura de Florianópolis, surgiram as 

escolas “conveniadas”. Esta parceria possibilitou que as escolas de ensino médio subsidiadas 

pelo estado se alocassem em prédios da prefeitura possibilitando que os alunos estudassem 

em seus próprios bairros. A “Escola de Ensino Médio Presidente Castelo Branco” divide o 

espaço, no período noturno com o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), criado 

em 1999 pela Secretaria Municipal de Educação.  

Através da disponibilidade dos dados que foram fornecidos pelo diretor da 

escola podemos notar que em 1989, onde apenas foram efetuadas matrículas para o 1º ano do 

ensino médio, ingressaram no novo colégio quarenta e sete alunos divididos em duas turmas. 

Hoje o colégio abriga duzentos e quarenta e dois alunos, sendo três salas de 1º ano, duas salas 

de 2º ano e também duas de 3º ano.  

Desde o início de sua história podemos notar que destes quarenta e sete 

alunos que ingressaram no ensino médio apenas vinte e cinco deles foram aprovados, sendo 

um deles reprovado, três transferidos e dezoito desistentes. Os desistentes somam um 

percentual de trinta e oito por cento dos alunos que foram matriculados e enfatiza-se que estes 

eram todos alunos do 1º ano.   

Foi no ano de 2003 que a escola registrou seu maior número de matrículas, 

quatrocentos e quarenta e quatro alunos, dezoito por cento deles foram reprovados, e apenas 

vinte e seis deles desistentes, um total de 0,6%, um pouco inexpressivo. Com o passar dos 

anos nota-se que o número de matrículas cai expressivamente, com exceção do ano de 2007, e 

o índice de desistentes sobe de 0,6% para 24%. Ao comparar o ano de 2003 com o ano de 

2007 nota-se que o número de reprovados cai e o número de desistentes aumenta em larga 

escala 8.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Dados fornecidos pelo diretor Jaime Oenning da Silva.  
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Tabela 1: Número e porcentagem de alunos matriculados, reprovados e 

desistentes no período de 2003 a 2008.  

 MATRICULADOS REPROVADOS DESISTENTES 

2003 444 82 – 18% 26 – 0,6% 

2004 415 41 – 10% 82 – 20% 

2005 368 ___________ ___________ 

2006 296 17 – 6% 70 – 24% 

2007 331 33 -10% 78 – 24% 

2008 242 ___________ __________ 

 

 

Partindo desta realidade específica pretendemos analisar o contexto em que 

o ensino de sociologia está inserido, colocando em destaque a contratação do professor da 

disciplina no início do ano de 2008. É nesta situação escolar que o planejamento das aulas de 

sociologia estão colocados e o desenrolar da análise deste ensino se deu de acordo com a 

capacidade de analisar sociológicamente os dados referentes a este processo.  

 

Vivenciando o ensino de sociologia 

 

Realizamos sete visitas a instituição no período de 22 de abril a 29 de maio 

de 2008. Visitas estas que tiveram como pressuposto a coleta de dados brutos para o posterior 

desenvolvimento de nossa pesquisa. O primeiro dado coletado se deu através de entrevista via 

e-mail concedida a nós pelo diretor da escola. Em um segundo momento tivemos uma 

conversa com o professor da disciplina, e por fim, aplicamos questionários aos alunos para  

percebermos que indivíduos estão participando neste ano das aulas. 

Vale ressaltar aqui que a primeira visita foi de caráter de introdução à escola, 

onde através de um ofício entregue ao diretor pudemos formalmente iniciar nossa observação 

participante e tomarmos conhecimento do professor que ministra as aulas, bem como dos dias 

e horários da mesma. A sociologia comporta carga horária de duas hora/aula por semana em 

cada série (duas h/a no 2º ano e duas h/a no 3º ano). As demais visitas realizadas por nós 

ocorreram todas no intuito de assistir a uma aula para podermos aplicar os questionários e nos 
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interarmos do processo em si. 

Foi aí que passamos a enfrentar a realidade do ensino de sociologia 

propriamente dito. Ainda sem ter assistido nenhuma aula pudemos notar que se trata de 

exceção os dias em que ela ocorre. Assim seguimos nossas tentativas até que no dia 29 de 

maio tivemos acesso a três das quatro turmas que tem a disciplina na escola. Aplicamos 

questionários e após a menção dos dados coletados com a direção e professor, voltaremos ao 

assunto.  

Com relação ao projeto político pedagógico, o diretor informou que ele tem 

como princípio a Proposta Curricular de Santa Catarina “foi elaborado, com participação dos 

segmentos representativos da unidade escola: conselho deliberativo, associação de pais e 

professores, equipe gestora, especialistas e estudantes, através de assembléias gerais, 

conselhos de classe e reuniões. Todo ano, principalmente no início, são atualizados os dados 

estatísticos, nome dos professores, em função de haver um freqüente rodízio dos mesmos, 

pois muitos são admitidos através de contrato temporário, cinqüenta por cento dos professores 

que lecionam nesta escola são efetivos. Nas palavras do diretor: “o que dificulta o processo de 

ensino-aprendizagem é a falta de profissionais, estudantes que trabalham e não conseguem 

chegar no horário das primeiras aulas, as faltas freqüentes de alguns professores e o já 

mencionado rodízio”
9. 

Os professores em geral planejam suas atividades baseados na Proposta 

Curricular de Santa Catarina e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), conferindo a cada 

profissional competente da disciplina seu planejamento e gestão. Reúnem-se bimestralmente 

para analisar os problemas que encontram frente aos estudantes e o ensino propriamente dito.   

Questionado a respeito da abertura do espaço da escola à comunidade 

lembrou-nos de que o espaço físico pertence à prefeitura (“Escola Básica Dilma Lúcia dos 

Santos”), citou projetos como boi-de-mamão (folclore regional), capoeira, ioga, reuniões 

quinzenais do plano diretor do distrito do Pântano do Sul, reuniões sobre o meio ambiente e 

sessões de cinema aos sábados, exibidas no auditório da instituição. Com relação ao espaço 

físico mencionou que a escola possui biblioteca, foto copiadora, duas quadras de esporte, sala 

de artes, auditório, laboratório de ciências e também estão lutando para ter acesso à sala de 

informática que já existe no prédio, mas a prefeitura ainda não a disponibilizou ao ensino 

médio.  

Quando perguntado sobre o ensino da sociologia suas respostas foram 

                                                 
9 Entrevista concedida pelo diretor Jaime Oenning da Silva.  
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vagas, tornando a mencionar que os professores preparam suas aulas de acordo com as 

Propostas Curriculares de Santa Catarina e Parâmetros Curriculares Nacionais e que considera 

importante o ensino da disciplina para “entender as relações de poder” existentes na 

sociedade.  

Conversamos também com o professor de sociologia Marcos Vinicius de 

Souza, o qual nos passou informações referentes a seu trabalho e a seus alunos. Ele é formado 

em ciências sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) desde 2001 e há 

quatro anos atua nesta profissão. Ele leciona também no Instituto Estadual de Educação, 

localizado no centro da cidade, onde é professor efetivo. Na Presidente Castelo Branco ele é 

contratado temporariamente e começou a ministrar aulas no início deste ano, com a carga 

horária de oito horas aula por semana. Além destas, ministra na outra escola, mais trinta e 

duas horas aula por semana, completando quarenta horas. O professor nos contou que desde 

sua entrada na instituição ainda não tinha recebido seu primeiro salário, faziam três meses da 

sua contratação e seu pagamento ainda não havia sido providenciado. Ele atende cerca de 

quinhentos alunos, dispostos em dezessete turmas, sendo quatro delas na “E.E.M. Presidente 

Castelo Branco”.  

Não tivemos acesso ao seu plano de ensino, porém utiliza como material 

didático o livro de Nelson Dacio Tomazi, “Iniciação à Sociologia” (2000), trabalha as 

unidades I, II e III no ano de apresentação da disciplina e as IV, V e VI no ano seguinte, o qual 

seleciona os capítulos por temas a serem tratados para em seguida fazer menções aos 

conceitos e teorias. Este material está de acordo com as Orientações Curriculares Nacionais e 

com a atual Proposta Curricular de Santa Catarina, a qual deixa em aberto os conteúdos 

selecionando temas que considera mais importantes.  

Com relação ao material complementar, gosta de utilizar artigos de revistas 

como Carta Capital, jornais partidários, e textos de fácil entendimento como Almanaque Abril 

(editora Abril), além de exibições de filmes como Cidade de Deus (direção Fernando 

Meirelles, 2002, ficção), Tropa de Elite (direção José Padilha, 2007, ficção) e Notícias de 

Uma Guerra Particular (direção João Moreira Salles e Kátia Lund, 1999, documentário). 

Seguem-se ao longo das próximas páginas os dados e suas respectivas análises. 

Os alunos questionados foram de ambos os gêneros, com uma pequena 

superioridade quantitativa para o gênero masculino. Em sua grande maioria eles são solteiros 

e sem filhos, e estão na faixa etária dos quinze aos vinte anos. Notamos que cinqüenta por 

cento deles pertencem a famílias que possuem renda de um a três salários mínimos e 

aproximadamente oitenta por cento vivem em casas próprias, devido à antiga ocupação destas 
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famílias na região. Verificando o nível de escolaridade dos pais dos alunos notamos que entre 

as mães estão os piores índices, em torno de cinqüenta por cento não completaram o ensino 

fundamental, nos pais o índice de escolaridade é mais elevado, muitos têm o ensino médio 

completo. 

Quanto à relação que estes estudantes têm com o mercado de trabalho pode-

se dizer que praticamente metade dos que responderam os questionários atua nele, sendo que 

seis alunos (26%) não possuem carteira assinada. Quanto à razão pela qual os estudantes 

cursam o ensino médio, a grande maioria (aproximadamente setenta por cento) afirmou ser a 

busca por uma melhor colocação no mercado de trabalho o motivo principal de freqüentarem 

a escola. 

No que diz respeito ao conhecimento dos autores clássicos trabalhados em 

sala, o nome de Karl Marx foi o mais lembrado, apareceu trinta e uma vezes, quase setenta 

por cento dos alunos o citaram, não só ao lado de Émile Durkheim e Max Weber, mas de 

outros pensadores como Platão e Sócrates. Apesar de grande parte dos alunos conhecerem os 

nomes dos autores clássicos eles não apresentam opinião sobre a disciplina e seu ensino, suas 

respostas sugerem um total desconhecimento do objeto da mesma.  

Foi a partir desta situação escolar que a realidade das aulas de sociologia foi 

analisada e a percepção com relação ao ensino da disciplina levou em consideração os fatores 

externos que o influenciam, bem como os fatores internos que permeiam o processo educativo 

na instituição.  

 

Considerações finais 

A partir desta pesquisa pudemos perceber algumas características que 

permeiam o ensino de sociologia na região Sul da Ilha de Santa Catarina. Foi após a coleta de 

dados sobre os atores deste processo que compreende instituição, direção, professor e alunos 

em seus contextos específicos e generalizantes que concluímos algumas de nossas reflexões. 

Com relação à instituição da disciplina propriamente dita, notamos que suas 

regras e normas de funcionamento estão de acordo com os propósitos da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, com a Proposta Curricular de Santa Catarina e com a 

aplicabilidade da obrigatoriedade da Lei de 1998 que regulamenta o ensino de sociologia no 

estado.  

Burocraticamente a “E.E.M. Presidente Castelo Branco” está dentro de sua 

legalidade, porém a realidade se mostra com outra face. Os problemas enfrentados no dia-a-

dia dos profissionais da educação aparecem com grande ênfase quando se vivencia as 



 13 

situações cotidianas que a escola ultrapassa.  

Um problema bastante freqüente nas instituições de ensino é o complemento 

de cargas horárias com professores de outras áreas para ministrarem a disciplina de 

sociologia. Nesta escola o que se mostrou evidente foi a complementação de carga horária de 

um professor formado na área, que dá trinta e duas horas aula em uma escola (Instituto 

Estadual de Educação – Centro - Florianópolis) como professor efetivo e mais oito horas aula 

na “E.E.M. Presidente Castelo Branco” não conseguindo seguir com plena competência sua 

profissão nas duas escolas ao mesmo tempo. O fato de o professor ter sido admitido através 

de contrato temporário e de ter ficado os três primeiros meses de trabalho sem remuneração 

causa desmotivação e frustração por parte deste profissional.  

Vemos uma grande lacuna entre o proposto e o feito, uma vez que o 

proposto é verificado em nível burocrático, mas não em nível real. O distanciamento entre a 

legalidade e a realidade se mostra marcante nesta escola, e as diferenças entre elas estão 

presentes no cotidiano destas salas onde ocorre o ensino de sociologia. A desvalorização do 

trabalho do professor, sua baixa remuneração salarial e a conseqüente necessidade de 

complemento de carga horária em difíceis condições, desencadeiam dias sem aulas com 

conseqüências diretas sobre os alunos, fazendo com que a disciplina de sociologia se torne 

enfraquecida nesta escola devido à descontinuidade de seu ensino.   
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