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Projeto FOLHAS “democracia ou autoritarismo?” – a produção sociológica como 
exercício didático ao docente. 

 

Camila Torres de Souza1 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar elementos que nortearam a produção de um 
instrumento para a atividade docente – o material didático – na perspectiva do Projeto Folhas da 
Secretaria de Estado da Educação (SEED/PR). A temática proposta “Democracia ou Autoritarismo” 
versa sobre a Formação do Estado Nacional, contemplada no conteúdo estruturante “Poder, Política e 
Ideologia”, conforme consta nas Diretrizes Curriculares de Sociologia para a Educação Básica (DCE). 
Salientamos que o exposto ainda é uma versão inacabada, já que o artigo encontra-se em processo de 
validação, mas consideramos que apresentá-lo neste momento possibilita compartilhar uma 
experiência oriunda do espaço de atuação, a sala de aula, que deve ser entendida pelo professor como 
possibilidade de investigação e transformações constantes. 
 
Palavras-chave: Ensino de Sociologia, História do Brasil, Democracia, monopólio da violência, 
Projeto Folhas. 
 

 
Introdução 
 

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR) em seu 

Programa de Formação Continuada para os profissionais da educação apresenta o Projeto 

Folhas, que se constitui como uma espécie de artigo, mas que deve ser entendido como uma 

produção de material didático, elaborado pelos próprios docentes da rede estadual de ensino. 

O presente artigo versa sobre a experiência de produção de um Projeto 

Folhas da disciplina de Sociologia que apresenta a Formação do Estado brasileiro e sua 

relação com a definição de monopólio da violência. 

Destacando as possíveis oscilações entre Democracia e Autoritarismo no 

processo político do país. Inicialmente desmistificando o olhar do estudante quanto aos 

espaços de poder, para tanto apresentamos as Instituições formais que o compõem, 

retomamos o processo histórico Republicano, propomos uma reflexão relacionando com obras 

da literatura clássica brasileira, bem como com aspectos cotidianos para, finalmente, 

adentrarmos a teoria weberiana de dominação e, findamos, com a leitura do período da 

ditadura militar brasileira. 

 

 

                                                 
1 Graduação em Ciências Sociais (2004) – Licenciatura e Bacharelado; Especialista em Comunicação Popular e 
Comunitária pela Universidade Estadual de Londrina (UEL); docente Unioeste-campus Cascavel e SEED-NRE-
Goioerê. E-mail: catoso25@gmail.com 



 2 

Metodologia 

 

As proposições do Projeto Folhas como um material didático, ou seja, 

aponta o aluno como interlocutor, tal como uma ferramenta para a atuação do professor da 

educação básica, pressupõe a base conceitual que norteia a Pedagogia Histórico-Crítica. 

Pensamos que o encaminhamento metodológico a ser adotado, sobretudo na 

atuação no espaço da educação básica, deva dimensionar aspectos da realidade concreta, 

oriundos do senso comum – a partir do nível de desenvolvimento atual do aluno, denominada 

por Gasparin de Prática Social Inicial – e, avançar, saindo da aparência e detendo a essência 

dos fenômenos – aqui saímos da esfera prática e situamos as etapas teóricas: 

Problematização, Instrumentalização e Catarse. 

A análise crítica e realizada de modo didático sobre os problemas sociais 

presentes na sociedade em que nós e nossos alunos estão inseridos deve ser mediado pela 

adoção de múltiplos instrumentos, 

 

seja a exposição, a leitura e esclarecimento do significado dos conceitos e da 
lógica dos textos (teóricos, temáticos, literários), a análise, a discussão, a 
pesquisa de campo e bibliográfica [...]. (SEED, 2006a, p. 35) 

 

É preciso lembrar que os conteúdos não devem ser trabalhados de maneira 

‘autônoma’, mas propor a sistematização específica ao conhecimento sociológico bem como 

as dimensões que formos capazes de abarcar das ciências correlatas. 

O Folhas é entendido como uma elaboração “colaborativa” realizada pelo 

docente proponente e demais professores das disciplinas com as quais estabelecer a relação 

interdisciplinar, no caso específico deste material, com as disciplinas de história e língua 

portuguesa/literatura para o Ensino Médio. 

A produção consiste em um processo de pesquisa não só dos elementos 

teóricos e conceituais específicos da disciplina, mas também da pertinência, precisão 

conceitual, atividades pedagógicas, além de revisão e modificação do texto que, além de 

contribuírem com a chamada formação continuada dos envolvidos, resulte em uma linguagem 

e grau de complexidade adequados aos estudantes deste nível de ensino. 

 

Resultados 
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 Pensando os resultados a serem obtidos, uma vez que este projeto está 

em fase de validação de sua elaboração2, a intenção será efetivar as propostas apresentadas 

como atividades no texto do Folhas para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio – onde 

estaria situado o conteúdo estruturante “Poder, Política e Ideologia” – nas turmas em que a 

docente atuar no próximo ano letivo, a saber, o Ensino Médio Regular e Profissionalizante 

(cursos: Administração, Informática e Formação Docente) do Núcleo Regional de Educação 

de Goioerê (região noroeste do Paraná). 

 

Discussão 

“A ciência social que nós pretendemos praticar é uma ciência da realidade. 

Procuramos compreender a realidade da vida que nos rodeia e na qual nos 

encontramos situados naquilo que tem de específico; por um lado, as conexões e a 

significação cultural das suas diversas manifestações na sua configuração atual e, 

por outro, as causas pelas quais se desenvolveu historicamente assim e não de outro 

modo.”   Weber 

 

A redação do Folhas “Democracia ou Autoritarismo? A formação do Estado 

brasileiro e o monopólio da violência” partiu de algumas problemáticas, tal como em um 

projeto de pesquisa um de seus requisitos é apresentar um problema, pensados sob a ótica do 

aluno. 

Justificamos a relevância da abordagem deste conteúdo específico a partir 

da leitura das DCE´s para a disciplina Sociologia, no tocante aos seus fundamentos teórico-

metodológicos, propondo a ‘escolha’ pela sociologia crítica frente à nossa atuação: 

 

Seu objeto é o conhecimento e a explicação da sociedade pela compreensão 
das diversas formas pelas quais os seres humanos vivem em grupos, das 
relações que se estabelecem no interior e entre esses diferentes grupos, bem 
como a compreensão das conseqüências dessas relações para indivíduos e 
coletividades. (SEED, 2006a, p. 20) 

 

 

É importante mencionar que apresentamos os conceitos e elaboramos as 

discussões a partir de referências como Octavio Ianni, Celso Lafer, Vitor Nunes Leal, Maria 

do Carmo Campello de Souza, Daniel Aarão dos Reis Filho, entre outros, para traçar o 

processo político brasileiro; nortearam a abordagem sobre os conceitos da teoria weberiana 

acerca do poder, da dominação, da burocracia etc., além do próprio autor, comentadores de 

sua obra, como Raimond Aron e Julien Freund, e, por fim, mas não menos importante, os 

                                                 
2 As validações ocorrem na esfera do NRE (Núcleo Regional de Educação) e do DEB (Depto. Educação Básica). 
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trabalhos dos professores brasileiros Gabriel Cohn, Tânia Quintaneiro e José Otacílio da 

Silva. 

Para ‘provocar’ inicialmente os alunos do Ensino Médio sugerimos que 

relembrem suas atividades cotidianas, fazemos isso com o trecho de uma canção da música 

popular brasileira e de questões curtas sobre sua prática cotidiana em relação ao “poder”. 

Tal como encontramos na própria leitura do “Manual Folhas”: 

 

Daí a argumentação de que o contexto seja apenas o ponto de partida da abordagem 
pedagógica, cujos passos seguintes permitam o desenvolvimento do pensamento e 
da sistematização do conhecimento. Nesse contexto, o importante é a provocação, a 
mobilização [...]. (SEED, s/d, p.3-4) 

 

 

Esta situação ou problemática inicial traçará o contexto sob o qual se 

delineará todo o texto, por exemplo: conceituar o que seria o poder, como se constitui o 

espaço de poder em uma república democrática como o Brasil e, através de atividades, como a 

apresentada abaixo, propor aos alunos pesquisar a etimologia das palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feito isso seguimos para a contextualização e a instrumentalização do saber 

sistematizado (ações docentes e discentes para a construção do conhecimento) que, neste 

momento, iremos brevemente enumerar alguns itens do texto: como se organizam as 

instituições políticas e as relações de poder, a simbologia dos Três Poderes, momentos 

distintos do processo político (a República Velha, a República ‘Nova’ e a Ditadura Militar), a 

democratização e os partidos políticos, sutilmente o que já apresentara a Filosofia Política 

Clássica, as relações entre poder e dominação e, por fim, a sociologia compreensiva de Max 

Weber e a questão do monopólio da violência. 

Atividade 1 – Pesquisa 

É interessante pesquisar a “origem das coisas”, certo?!  
Podemos fazer isso também com as palavras, buscar sua etimologia. Um dicionário de 
língua portuguesa pode ser um importante aliado nesta tarefa. 
Por exemplo: REPÚBLICA, oriunda do latim, significaria a “coisa pública” (res = coisa); 
DEMOCRACIA, originário do grego demokratia, onde demos = povo e kratos = poder. 
Logo, seria o sistema político no qual quem governa é o povo. 
Agora faça o mesmo com as palavras: Instituições, Federação, Autoritarismo, Ditadura e 
outras que encontrar em sua leitura. Veja que este é um importante exercício para 
apreender os significados e, com isso, compreender melhor o texto! 
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Vejamos um trecho do trabalho para ilustrar como dialoga com os 

elementos adquiridos na “Prática Social Inicial” e na “problematização” em um momento 

posterior de “instrumentalização”, que conduzirá à “catarse”3: 

 

Na Atividade 1 foram apresentados os conceitos de PODER extraído de um 
dicionário específico sobre Ciência Política, bem, se o entendermos em sentido 
especificamente social, ou seja, na sua relação com a vida do homem em sociedade, 
o Poder torna-se mais preciso, e seu espaço conceitual pode ir desde a capacidade 
geral de agir, até a capacidade do homem em determinar o comportamento do 
homem: “poder do homem sobre o homem”.  
[...]  
Ao pensar em PODER, podemos nos referir ao poder econômico de determinada 
Nação, ao poder ideológico de determinado grupo, mas aqui trataremos 
especificamente do poder político. É sobre estes conceitos apresentados por Weber 
que vamos nos deter daqui em diante... 

 

 

Vale dizer que a catarse elaborada ao longo de nove atividades, ora 

pesquisas e produções individuais ora debates e apresentações em grupo, seria o processo de 

elaboração teórica da síntese, pode ser entendida também como uma nova postura mental do 

aluno, o momento de avaliação, que deve ser a expressão da síntese e, com isso, conduzi-lo à 

prática social final. 

Sabemos que a Sociologia, como disciplina do Ensino Médio, estabelece 

com a disciplina de História um diálogo estreito, “dado que o conhecimento é uma produção 

histórica, é importante, que o desenvolvimento do texto do Folhas localize no tempo e no 

espaço o conteúdo tratado” (SEED, s/d, p. 5). 

Nesse sentido consideramos que relacioná-las juntamente com os alunos se 

configura como um espaço privilegiado de apreensão do conhecimento. Neste trabalho 

traçamos brevemente o processo político brasileiro republicano, mas, mais do que enumerar 

fatos históricos, buscamos denotar as distintas constituições, as características dos grupos que 

se alternavam no poder e assim por diante. 

“A interdisciplinaridade pode ser definida como o movimento das 

disciplinas, que se articulam e se relacionam na busca pela apreensão do conhecimento” 

(SEED, s/d, p. 7). 

Extraímos um momento do texto do Folhas dessa possível 

interdisciplinaridade: 

 

                                                 
3 Elencamos as etapas apresentadas pelo professor João Luiz Gasparin acerca da pedagogia histórico-crítica. 
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Em 1934, foi outorgada uma Constituição Democrática, todavia esta fora 
rapidamente substituída por uma Constituição Autoritária em 1937, que ficou 
conhecida como “a Constituição Polaca”, desencadearia o período conhecido como 
“Estado Novo”, que concentrava todo poder político na figura do presidente, este 
sistema perdurou até 1945.  
[...] 
Em tempo: foi durante esse período que Vargas instituiu o salário mínimo e criou a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que intencionava reunir a legislação 
trabalhista que era esparsa, fora assinada exatamente em 1º de Maio de 1943. 
 

 

Para a necessária relação interdisciplinar com a língua portuguesa/literatura 

utilizamos trechos da literatura de Machado de Assis para vislumbrar a crítica apresentada em 

seus diálogos, o tom irônico, a forma livre e o humor crítico traçando uma analogia com a 

sociedade de nossa época, instigando o aluno para a leitura na íntegra das obras e propondo 

produções de texto e pesquisas em grupo. 

 

Machado de Assis em meio às críticas à sociedade de sua época nos apresenta que, 
um dos caminhos para a ascensão social, era ser “medalhão”. E como se identificava 
(ou se identifica) um medalhão? 
[...] 
Podemos perceber na definição acima [refere-se a um quadro explicativo sobre o 
que seria um medalhão] que a figura do medalhão é entendida como depreciativa, 
seria um homem notório, importante, porém um indivíduo que detém relevância por 
suas influências... 

 

 
Na seqüência do texto apresentamos duas charges sobre a temática ética, 

extraídas de jornais de circulação nacional, propondo ao aluno que leia o conto “A teoria do 

Medalhão” de Machado de Assis, debata sobre os elementos do texto que dimensionam as 

relações de poder e relacione-os com as figuras a partir de uma produção própria textual. 

Buscando uma linguagem diversificada, no decorrer do Folhas “Democracia 

ou Autoritarismo?” o aluno encontrará, além de trechos da literatura, exercícios com 

periódicos, análise de charges, menção à peças de teatro, filmes nacionais e músicas (como 

leitura diferenciadas da realidade ou, dito de outra maneira, leituras distintas da história oficial 

muitas vezes), além de documentos, como jornais de outras épocas, que versam sobre a 

conjuntura nacional e que, defendemos, possibilitam a imaginação sociológica, relembrando 

o cientista político norte-americano Wright Mills, ao buscarmos a compreensão para o mundo 

moderno. 

 

Considerações finais 

 



 7 

Esperamos com esta exposição ter suscitado discussões relevantes sob a 

prática docente no contexto da educação básica, com aspectos que norteiam nossos 

fundamentos teórico-metodológicos, como mediadores sociais do conhecimento. 

E, através de uma experiência, denotar as possibilidades em relacionar 

ensino e pesquisa, sem torná-lo necessariamente distante e enfadonho ao aluno, mas ousando 

instigá-lo para distintas reflexões, tornando-o sujeito social de seu processo de aprendizagem. 

 

O ensino de Sociologia deve ser encaminhado de modo que a dialética dos 
fenômenos seja explicada para além do senso comum, para uma síntese que 
favoreça a leitura das sociedades à luz do conhecimento científico. (SEED, 
2006a, p. 25) 
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