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Resumo: Relatório de descrição das atividades desempenhadas durante as disciplinas de Estágio 

supervisionado em Ciências Sociais no curso de Ciências Sociais, habilitação Licenciatura, da 

Universidade Federal de Goiás – UFG. Tal trabalho se propõe a explicitar as práticas desenvolvidas na 

rede pública de ensino nos anos letivo de 2007 e 2008 que envolvem pesquisas, debates, aplicação de 

questionários e exposições.  

Palavras–chave: Sociologia, Estágio Supervisionado, Comunidade, Juventude, Docência. 

 

 

 

A volta da Sociologia – na condição de disciplina curricular – ao Ensino Médio 

se faz tema de extrema relevância em razão de reivindicações consistentes e insistentes por parte 

de licenciandos, licenciados e professores de Ciências Sociais. Excluída do Ensino Médio no 

bojo da reforma educacional promovida pela Lei 5.692/71, a Sociologia foi, durante anos, alvo 

de contestações por parte de segmentos sociais que via, na disciplina, um campo fértil para 

debates e críticas, algo inaceitável em uma sociedade politicamente fechada e com forte viés 

autoritário. 

Com tal reforma as disciplinas de sociologia e filosofia foram substituídas 

respectivamente, no currículo escolar, pelas disciplinas de Organização Social e Politica do 

Brasil (OSPB) e Educação Moral e Cívica (EMC), respectivamente. Nos anos 1980, esta 

situação começou a se modificar devido às mudanças que levaram à liberalização política. O 

contexto social de então atingiu a educação e a disciplina de OSPB passou a ter, gradativamente, 

o conteúdo reformulado, cedendo espaço a questões relevantes para as Ciências Sociais
1
.  
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  Nunca é demais lembrar que esta reinserção da sociologia, enquanto conteúdo programático da disciplina de 

OSPB, se deveu à disposição de professores de ensino médio em romper com o conteúdo acrítico e, muitas vezes, 
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Ao longo do período, alguns Estados aprovaram a inclusão da disciplina no 

currículo do então 2º grau, como no caso de São Paulo e, em outros, o conteúdo passou a ser 

ministrado de forma mais aberta. Assim, quando da aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) — Lei 9.394/96 —, o que se esperava era a volta da disciplina ao 

currículo escolar. Tal expectativa, contudo, foi frustrada e a Lei apenas fixou a exigência que os 

conteúdos do Ensino Médio assegurassem “domínios dos conhecimentos de Filosofia e 

Sociologia necessários ao exercício da cidadania” (Art. 36, § 1°, III). 

Em Goiás, já em 1997, o Conselho Estadual de Educação, através da 

Resolução n° 789, facultou “à unidade escolar incluir em seu currículo pleno de ensino médio, 

ano letivo de 1998, as disciplinas Sociologia, Filosofia e uma segunda língua estrangeira, em 

caráter experimental e optativo para o estudante”. No ano seguinte, a Lei Complementar n° 26, 

que estabeleceu as diretrizes e bases do o Sistema Estadual de Ensino, definiu que na parte 

diversificada do currículo do sistema estadual “as reflexões filosóficas e sociológicas serão 

conteúdo transversal no ensino fundamental e como disciplinas no ensino médio” (Art. 35, § 1°, 

c). Assim, do ponto de vista formal, a legislação estadual garantiu a introdução da disciplina de 

Sociologia no ensino Médio. Entretanto, a efetivação desse dispositivo legal tem sido alvo de 

inúmeros obstáculos, uma vez que o mesmo não foi regulamentado. Isso levou à inclusão da 

disciplina em poucas unidades de ensino. 

As ações para a regulamentação deste artigo persistiram ao longo dos anos 

seguintes e, em dezembro de 2005, o Conselho Estadual de Educação aprovou a Resolução 291, 

regulamentando a inclusão da Filosofia e Sociologia na educação básica, no âmbito do Sistema 

Educativo de Goiás. O artigo 1º da Resolução determina que “os estudos da Filosofia e da 

Sociologia constituem-se em parte integrante do ensino fundamental e médio no âmbito do 

Sistema Educativo do Estado de Goiás, com início obrigatório a partir de 2007” e, que, “no 

ensino fundamental, devem ser tratados como temas transversais que perpassam todas as 

disciplinas” (§ 1°) e “no ensino médio, são disciplinas obrigatórias da parte diversificada”. Dessa 

forma as bases de efetiva inclusão da Sociologia no Ensino Médio do Estado, enquanto 

disciplina, foram asseguradas. E, não fosse isto suficiente, a Resolução n° 4, do Conselho 

Nacional de Educação, de agosto de 2006, deliberou que “no caso de escolas que adotarem, no 

todo ou em parte, organização curricular estruturada por disciplinas, deverão ser incluídas as de 

Filosofia e Sociologia”. 

Com a inclusão formal da Sociologia na matriz curricular do Ensino Médio, o 

grande desafio advindo de tal decisão passou a ser a institucionalização da disciplina nas escolas. 

                                                                                                                                                             
disciplinador e ufanista de OSPB. Tais iniciativas foram quase sempre isoladas e em poucos casos aconteceram 

ações institucionais neste sentido.    
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O enfrentamento dessa situação se torna mais complexo quando observados os aspectos 

peculiares presentes na Rede Pública de Ensino Médio. Inicialmente, a introdução da disciplina 

em todas as escolas estava prevista para acontecer até o início do segundo semestre de 2007, 

contudo, tal fato não se concretizou. A maioria das escolas não demonstrou um interesse efetivo 

na inclusão da disciplina, pois isso exigia alterações na matriz curricular, diminuição da carga 

horária de outras disciplinas, dentre outras coisas. Além disso, pairava o desconhecimento, por 

parte significativa de professores e alunos, quanto às exigências da disciplina e de seu conteúdo. 

Nas instituições escolares em que já se encontravam integradas à matriz 

curricular, a Sociologia também tem enfrentado obstáculos. Na maioria dos casos, a disciplina 

não é ministrada por professores habilitados em Ciências Sociais., São os professores com 

graduação em Pedagogia, História ou Geografia que complementam a carga horária com as aulas 

da disciplina. Nas escolas que já oferecem a disciplina, a carga horária da mesma é de apenas 2 

(duas) horas semanais para os 3 (três) anos do curso. Além disso, como são poucas aulas, elas 

acabam no rol das disciplinas que se encontram na condição de “sobra”, ou seja, são aulas que 

passam a ser oferecidas para professores não somente da área de humanas, mas que têm 

necessidade de complementar a carga horária.  

A inclusão da Sociologia como disciplina na matriz curricular do Ensino 

Médio atende a uma necessidade de contribuir na formação dos estudantes, possibilitando aos 

mesmos a apreensão de conhecimentos acerca da realidade social. Significa, portanto, uma 

possibilidade efetiva de apreensão de conceitos e categorias de análise que permitam aos alunos 

pensar a vida social de forma mais aberta, plural. A Sociologia é, no caso, capaz de proporcionar 

subsídios para um diálogo aberto, que possa satisfazer as curiosidades e angústias presentes na 

via desses alunos, uma juventude aberta ao mundo, cheia de angústias e expectativas. Isso ficou 

demonstrado, para nós, quando do estágio curricular desenvolvido nos últimos quatro semestres, 

quando todo um trabalho de divulgação da importância da sociologia e de seu conteúdo foi 

realizado em colégios da rede pública em Goiânia, entre 2007 e 2008. 

 

Juventude, escola e comunidade: relato de uma experiência. 

Na medida em que a Sociologia enfrenta adversidades que criam obstáculos à 

sua institucionalização, os professores da disciplina de Estágio da UFG e os alunos do curso de 

Ciências Sociais (Habilitação: Licenciatura) desenvolveram ao longo de 4 semestres – num total 

de 400 horas – atividades com o propósito de divulgar a Sociologia em escolas do Ensino Médio 

da Rede Pública do Estado através de aplicação de questionários, exposições sobre temas sociais 

atinentes aos interesses dos alunos, módulos de aula e pesquisa.  
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O estágio tem por finalidade envolver o aluno na prática da docência, na 

realidade das escolas, levá-lo à reflexão e à apreensão da relação sociedade-escola-educação. 

Assim, o estágio pode constituir-se da regência de sala de aula e do acompanhamento dos 

processos burocráticos que cercam a vida acadêmica, bem como de outras atividades que 

cumpram as finalidades para as quais ele se propõe. Com isso foi completamente plausível o 

desenvolvimento das atividades acima mencionadas. 

Durante o ano letivo de 2007, sob a orientação dos professores Revalino 

Antônio de Freitas e Ivanilde Gonçalves Moura, colocamos em prática o projeto de extensão 

Juventude e Sociologia com o intuito de levar aos alunos do Ensino Médio, da Rede Pública de 

Ensino do Estado, debate e reflexão acerca de temas relevantes de interesse dos mesmos. O 

projeto se desenvolveu em duas fases, correspondendo a dois semestres respectivamente : 

Na primeira fase as atividades foram:  

1. Apresentação/divulgação do projeto, pelos alunos da disciplina de Estágio, do curso de 

Ciências Sociais (Habilitação em Licenciatura) junto às escolas públicas; 

2. Levantamento das escolas da rede pública de ensino da cidade de Goiânia que ofereciam 

no ensino médio a disciplina sociologia como componente curricular. 

3. Aplicação de questionários entre os estudantes de Ensino Médio para detectar quais os 

temas sociais que mais lhes interessavam discutir 

4. Tabulação dos dados, cujo resultado indicou os temas mais relevantes, em cada escola. 

Tais temas foram, em um segundo momento, objetos de debates e aulas.  

Assim, realizamos um levantamento, das escolas da rede pública de Goiânia 

que ofereciam o ensino médio, com base nos dados fornecidos pela Secretária Estadual de 

Educação. Após a elaboração dos questionários cada aluno ficou responsável por contatar uma 

escola, verificar se a disciplina era componente curricular e aplicar os questionários. Cada 

questionário era composto por questões socioeconômicas, culturais e relativas à disciplina. Ao 

final foi solicitado ao aluno que apontasse temas de seu interesse para uma futura discussão em 

sala de aula. 

Uma vez aplicados os questionários realizamos a tabulação dos dados e os 

temas apontados por cada escola delinearam o quadro a seguir: 
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Quadro 1- Colégios Estaduais e Temas escolhidos  

Colégios Estaduais Temas escolhidos 

C.E. Aécio Oliveira de Andrade Gênero 

Lyceu de Goiânia Política 

C.E. Novo Horizonte Política 

C.E. Professor Pedro Gomes Violência 

C.E. Jardim América Exclusão Social 

C.E. João Bennio Direitos Humanos (Idosos) 

C.E. Joaquim Ricardo Teixeira Violência 

C.E. Waldemar Mundim Cidadania 

 

Com os temas a serem trabalhados definidos partimos no segundo semestre de 

2007 para a etapa seguinte do projeto que consistiu em: 

1. Desenvolvimento dos temas para a realização dos debates: construção de textos e 

material didático; 

2. Elaboração dos planos de ensino sobre a temática mais indicada pelos estudantes; 

3. Realização das palestras ou das aulas temáticas. 

4. Avaliação, envolvendo os alunos do 6° período de Ciências Sociais (Habilitação em 

Licenciatura), o Coordenador ou professor de sociologia da escola onde o projeto foi realizado, e 

o professor da disciplina de estágio. 

A segunda parte do projeto teve início com a construção dos textos que foram 

utilizados como material didático e de apoio em exposições e aulas. Com os planos de ensino em 

mãos realizamos uma séria de aulas temáticas sob a supervisão da profª. Ivanilde. 

Durante todo processo fomos orientados pela professora que esteve presente 

em todos os colégios e assistiu a todas as atividades desenvolvidas pelos estagiários. Ao final do 

módulo de aula ministrado os alunos e o professor titular de cada turma nos avaliaram de acordo 

com uma ficha de avaliação previamente elaborada. Encerramos as atividades com uma 

discussão e avaliação em sala de aula sobre as experiências somadas. 

Durante o primeiro semestre de 2008 com ajuda e orientação da Prof. Mayra 

Regina Saraiva de Abreu, desenvolvemos uma pesquisa cujo objetivo foi compreender a relação 

escola-comunidade de um determinado bairro da cidade. 

A escola escolhida foi Colégio Estadual Waldemar Mundim, situado no 

Conjunto Itatiaia, nesta capital. Tal escolha se deveu ao fato da mesma já ser campo de estágio 



6 

 

para cursos de licenciatura da UFG – inclusive Ciências Sociais –, manter proximidade com a 

Universidade e já ter sido campo na pesquisa anterior. 

A pesquisa participante requereu uma vivência do cotidiano da escola, 

envolvendo a participação em reuniões do conselho de representantes de sala com a direção da 

escola e conselho de classe e a abordagem a representante da comunidade, pais, servidores e 

alunos.  

O problema que nos colocamos neste trabalho foi o de conhecer o tipo de 

relação que o Colégio Estadual Waldemar Mundim estabelece com a comunidade do Conjunto 

Itatiaia. Era saber se, na prestação de um serviço, a oferta da educação formal, o Colégio incluía 

a participação da comunidade do Conjunto Itatiaia no cotidiano da vida escolar. Se incluía, até 

que ponto era essa inclusão se efetivava. 

O tempo para a realização da pesquisa foi pequeno, somente os meses de abril, 

maio e junho para coleta de dados, análise e conclusão. Tratou-se mais do exercício da pesquisa, 

– ferramenta fundamental para o sociólogo –  e da tentativa de compreender aspectos da 

realidade relacionados com a licenciatura. 

A observação participante foi a abordagem que melhor permitiu a percepção 

acerca da relação do Colégio Waldemar Mundim com a comunidade do Conjunto Itatiaia. Essa 

observação na escola deu-se nos meses de abril e maio, às terças e sextas feiras, e constituía na 

vivência das atividades escolares, abordagem aos alunos do ensino médio, escolhidos 

aleatoriamente, entrevista com o representante da Associação de Moradores do Conjunto Itatiaia, 

participação de reuniões do Conselho de Classe, de representante de classe com a direção da 

escola, entrevistas com representantes da igreja circunvizinha e órgãos públicos também situados 

nas imediações.  

As entrevistas com os pais e o representante da Associação de Moradores, bem 

como com os servidores da escola foram espontâneas e a abordagem buscava identificar se havia 

participação da comunidade nas atividades escolares e como se dava essa participação. No caso 

dos servidores da escola, a abordagem buscou identificar como pais e comunidade eram vistos e 

em quais momentos eles (pais e comunidades) faziam parte da vida escolar. 

As terças-feiras dos meses de abril e maio foram de reuniões para avaliação, 

atualização e socialização dos registros de campo entre o grupo de pesquisadores. O mês de 

junho foi reservado para a sistematização dos dados, análise das informações e elaboração das 

conclusões da pesquisa. Uma vez concluída a pesquisa voltamos à escola e apresentamos os 

resultados e discussões à direção da mesma. 



7 

 

Durante o segundo semestre de 2008, referente à disciplina de Estágio IV 

realizamos uma atividade construída a partir da experiência vivenciada no Estágio II, que buscou 

apresentar, com base nos temas mais sugestivos para os alunos das escolas trabalhadas, a 

contribuição do conhecimento sociológico para a compreensão dos fenômenos sociais que nos 

cercam. Para alcançar tal objetivo, desenvolvemos o ciclo de exposições “O Olhar Sociológico 

por traz da Fachada: a política, o consumo e as questões de gênero”. 

As atividades consistiram em exposições em cada uma das escolas relacionadas 

no Quadro 1. Em cada encontro, um grupo de quatro alunos da Licenciatura foi responsável pela 

exposição dos temas, tendo cada um, quinze minutos para fazer sua exposição. O tema central 

que iniciou cada exposição e também serviu de guia para os demais foi “a perspectiva 

sociológica: o que há por traz da fachada”, seguido pelos temas “a sociologia e a política”, “a 

sociologia e o consumo” e “a sociologia e a questão de gênero”. Em cada encontro foram 

distribuídos textos referentes a cada um dos temas, tais textos foram construídos por nós 

licenciandos. 

 

Considerações finais 

Sempre pautado pela construção do conhecimento, o estágio supervisionado do 

curso de Ciências Sociais – licenciatura da UFG desenvolveu durante os anos de 2007 e 2008 

atividades que extrapolam a prática de simplesmente se “dar aula”. Vivenciamos situações 

adversas que também fazem parte do cotidiano escolar e contribuem para a formação de 

profissionais habilitados e capazes de auxiliar os alunos a compreender a dinâmica da sociedade. 

As atividades foram dividas em 4 semestres com duração de 400horas/aula no 

total. A escolha das atividades a serem desenvolvidas, bem como a elaboração dos projetos já 

citados tiveram a participação efetiva dos alunos da graduação e dos professores da disciplina. 

Quanto à execução das atividades, tivemos vários momentos que julgo interessantes relatar, pois 

representaram desafios e aprendizado. 

Durante o primeiro semestre de 2007 vivenciamos a experiência de um 

primeiro contato com as escolas e a aplicação dos questionários. Em todas as escolas contávamos 

com o consentimento dos diretores e/ou coordenadores, porém, poucas escolas disponibilizaram 

um horário para que nós estudantes da graduação aplicássemos os questionários. Na maioria das 

vezes abordávamos os alunos em um horário que não fosse aquele destinado à aula de 

sociologia. 

Contudo, os problemas ocorridos no desenvolvimento do projeto JUVENTUDE 

E SOCIEDADE não se restringiram a aplicação dos questionários. No segundo semestre de 2007, 
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o projeto teve continuidade como atividade da disciplina de Estágio II. Passamos, então, à fase 

da construção dos textos para depois apresentarmos os módulos de aula.  

Durante o processo de construção dos textos percebemos a necessidade de 

conhecermos o Projeto Político Pedagógico das escolas, mas, encontramos diversos empecilhos 

para ter acesso ao documento, nem todas as escolas disponibilizaram o material necessário.  

No que diz respeito à apresentação e desenvolvimento dos módulos de aula 

cada aluno se deparou com uma situação diferente. Ora a escola campo desrespeitava os horários 

antes acordados para a aula, ora os professores titulares das turmas dificultavam o trabalho dos 

estagiários. Tal fato demonstra descaso e desrespeito com a figura do estagiário. 

Em 2008, conforme citado anteriormente as atividades foram divididas em 

duas propostas, uma para cada semestre. Na pesquisa realizada no Colégio Estadual Waldemar 

Mundim não vivenciamos nenhuma situação que pudesse ser interpretada como forma de 

impedir ou prejudicar nosso trabalho. Fomos bem recebidos e gozávamos de toda ajuda ou 

informação necessária. Entretanto, não tivemos tal valorização com as pessoas da comunidade. 

Podemos citar, como exemplo, a dificuldade em se agendar uma conversa com o líder da 

associação de moradores do bairro, chegando ao cúmulo de abordá-lo em sua casa. Após tais 

percalços conseguimos concluir o trabalho de pesquisa. 

A última disciplina de estágio, Estágio IV foi talvez a mais rica em situações e 

experiências e por essa razão merece uma descrição de todas as atividades e momentos 

vivenciados. Primeiro faço menção à greve dos professores da rede estadual que teve duração de 

58 dias. Em razão da paralisação muitas escolas não demonstraram interesse na proposta uma 

vez que seria inviável ceder o espaço necessário. Com isso tivemos o número inicial de 5 escolas 

reduzido para somente 3. 

As escolas onde desenvolvemos as propostas estão situadas em diferentes 

regiões de Goiânia e atendem, portanto, diferentes comunidades. Em razão das especificidades 

de cada escola as exposições tiveram diferentes tipos de recepção.  

Na primeira escola apresentamos nossa exposição para duas turmas do segundo 

ano do ensino médio. Mesmo agendando previamente a escola não preparou um horário ou 

espaço físico para nos receber. Assim as turmas se mostravam desinteressadas e apreensivas por 

já estarem liberadas para ir embora. Em todo caso a experiência valeu como aprendizado para 

nós estagiários.  

A segunda escola é caracterizada pela precariedade em suas instalações. As 

paredes são de placas de concreto, o chão é de cimento queimado, não possui um pátio coberto e 

sofre com infiltrações. Apresentamos a proposta para uma turma de terceiro ano do ensino 
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médio. Os alunos se mostraram mais receptivos, com exceção de quatro alunos que constrangiam 

e confrontavam a sala e os estagiários.  

A experiência da terceira escola destoa das demais uma vez que a receptividade 

bem como a participação dos alunos foi bem maior.  

As discussões que perpassaram o desenvolvimento da última proposta nos 

levaram a pensar em questões como a relação aluno/professor, bem como o interesse suscitado 

pela sociologia.  Nesse sentido, constamos que o estágio curricular pode ser parte de um 

processo mais amplo, envolvendo não só a sala de aula, mas a escola e a comunidade (Freitas, 

2007), permitindo aos estagiários uma apreensão mais ampla da realidade escolar e que, 

futuramente, deverá fazer parte de sua própria  realidade, na medida em que é nesse ambiente 

que exercerá suas atividades profissionais de licenciado em Ciências Sociais. 
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