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Construindo pontes ou erguendo cercas? Uma analise da metodologia de aula dos alunos 
licenciados em sociologia no ano de 2005. 
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Resumo: Neste artigo, pretendemos transmitir as inquietações oriundas do projeto começado a pouco 
tempo no laboratório de métodos e técnicas de pesquisa em ciências sociais na Universidade Federal 
de Goiás que consiste na reflexão sobre a sociologia da sociologia no ensino médio e da formulação de 
uma proposta de uma sociologia como discurso aberto para as salas de aula, não pretendemos oferecer 
soluções ou propostas fechadas para o problema levantado, por entendermos se ainda muito cedo para 
tal reflexão, mas comunicar o estágio de desenvolvimento da pesquisa bem como compartilhar as 
inquietações supra-citadas. A formação do campo da sociologia no ensino médio, e do habitus docente 
são eixos fundamentais para o desenvolvimento do texto bem como a análise de documentos oficiais 
lapidares, a saber, os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Orientações Curriculares Nacionais. 
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Introdução 

 

Um antigo provérbio indo-oriental preservado na tradição oral dos beduínos 

semi-nômades da Arábia diz: “para estar no mundo você precisa construir pontes e não 

construir cercas”. Mais que uma teoria de comunitarismo o provérbio indica a origem social 

donde foi formulado, a saber, comunidades agrícolas às margens de rios com a economia a 

base de troca no “corredor do mundo antigo”, isto é, próximo à Mesopotâmia e do Mar 

Morto. Dependiam não apenas das trocas de produtos para subsistência produzidos por eles 

mesmos mas também dos favores prestados aos grandes impérios que os circundavam e que 

volta e meia cruzavam suas terras para novas conquistas. Facilitar a travessia implicava, neste 

contexto, na sobrevivência sem grande ônus para suas próprias terras. 

A efervescência causada nas ciências sociais devido ao tão ansiado e 

desejado retorno da disciplina dos currículos do ensino médio, proporcionou uma corrida por 

discussões sobre como implementar esta disciplina, sem, no entanto, um debate tão vultuoso 

sobre a que interesses tal implementação e o modo de faze-la estão servindo. 

Ao proceder desta forma a sociologia nega seu próprio estatuto 

epistemológico, a saber, restituir ao homem o sentido de suas ações. É bem certo que pensar 

os fundamentos sociológicos da ação pedagógica é em si retirar a eficácia de sua ação, uma 
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vez que revela os princípios da violência simbólica por traz de toda ação pedagógica e 

autoridade pedagógica. (BOURDIEU, 1982) 

Ao que se impõe o dilema de fazê-lo, isto é, revelar os fundamentos 

sociológicos da sociologia no ensino médio e desta forma retirar da disciplina uma boa 

medida de sua legitimidade, ou não fazê-lo e tomar sobre si a capa da cumplicidade serviu da 

naturalização da dominação dos diferentes interesses em jogo na nossa sociedade. 

Neste artigo, pretendemos transmitir as inquietações oriundas do projeto 

começado a pouco tempo no laboratório de métodos e técnicas de pesquisa em ciências 

sociais na Universidade Federal de Goiás que consiste na reflexão sobre a sociologia da 

sociologia no ensino médio e da formulação de uma proposta de uma sociologia como 

discurso aberto para as salas de aula, não pretendemos oferecer soluções ou propostas 

fechadas para o problema levantado, por entendermos se ainda muito cedo para tal reflexão 

mas comunicar o estágio de desenvolvimento da pesquisa bem como compartilhar as 

inquietações supra-citadas.  

Como projeto em fase inicial podemos vislumbrar, senão somente a retórica 

da revisão de leitura, uma incipiente perspectiva a partir do material que se pretende utilizar 

como objeto empírico em dialogo com as formas institucionais propostas para a sociologia. 

Permitir que a sociologia se assente em sua cadeira como disciplina do ensino médio sem a 

continua revisão de seus postulados, constituindo uma identidade fixa e um modus operandi 

cristalizado significa erguer cercas onde os invasores do campo permaneceram e se tornarão 

os proprietários.  

Ao contrário, a continua revisão dos fundamentos sociológicos da 

sociologia no ensino médio, com a conseqüente desconstrução da sua forma de se portar neste 

“novo mundo que adentra” pode significar construir as pontes que deixarão nossas terras 

arejadas de ventos de mudança de todas as partes sem, no entanto, usurpar a identidade 

própria da sociologia. 

    

Objetivo: 

O objetivo deste texto é fazer uma analise das metodologias implementadas 

em sala de aula no curso de licenciatura em ciências sociais da Universidade Federal de Goiás 

 

Discussão 

Estado da arte; recomendações das P.C.N. ‘s e O.C.N. ‘s sobre metodologia da sociologia 

no ensino médio; 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio, a partir de agora 

P.C.N. ‘s, surgem no âmbito nacional com a finalidade de complementar e suplantar a Lei de 

Diretrizes e Bases para a educação no ensino médio como parte de um projeto de 

reformulação do sistema de ensino brasileiro. Neste sentido tem caráter complementar em 

muitos sentidos, na parte dedicada à sociologia, por exemplo, em seus últimos parágrafos 

registra: “houve o cuidado permanente em atender às finalidades do ensino médio, 

preconizadas na L.D.B.” 

Desta forma, articula o curioso sistema em tríade de conceitos fundamentais 

da sociologia e das competências que tal disciplina deve desenvolver no ensino médio – 

curioso porque nas O.C.N. ‘s percebemos que as sugestões apontadas também se 

desenvolvem em esquema de três, a saber, conceitos, temas e teorias, ou quando são citadas 

personagens importantes para a historia da disciplina, primeiramente são citados, Émile 

Durkheim, Rui Barbosa e Benjamim Constant, logo depois, permanece Durkheim e são 

chamados à baila: Karl Marx e Max Weber. Podemos nos perguntar se não há ai, mesmo que 

de forma impremeditada, uma intenção ou noção de legitimar a idéia de continuidade de 

conteúdo, já que esta é continuamente enunciada em textos e discussões sobre a “renovação” 

do sistema de ensino brasileiro. 

Mas os P.C.N. ‘s enunciam que é prerrogativa da sociologia introduzir o 

aluno nas principais questões conceituais e metodológicas das disciplinas de sociologia, para 

desta forma contribuir para a “formação básica do cidadão”, bordão que se tornou bandeira da 

disciplina que adentra os portões da escola de ensino médio.  

Visto a complexidade da vida social moderna constituidora tanto da 

sociologia como da necessidade de tê-la no currículo do ensino médio, os P.C.N. ‘s indicam 

como forma de auxiliar no engendrar da disciplina a articulação entre conceitos considerados 

como fundamentais à sociologia e competências que tal disciplina deve auxiliar a desenvolver 

no aluno em formação para que se chegue ao objetivo enunciado de “formar básica do 

cidadão”, da qual, destes conceitos fundamentais, o lapidar seja o de cidadania por conseguir 

articular em seu interior outros dois conceitos fundamentais: trabalho e cultura (novamente a 

idéia do número três).  

Cada um desses conceitos, nos P.C.N‘s engendram a possibilidades de 

capacidades a serem desenvolvidas nos alunos que seriam: a) representação e comunicação; 

b) investigação e compreensão; c)contextualização sociocultural.  Cada qual também, deixada 
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a carga de uma disciplina principal, ciência política, antropologia e sociologia auxiliadas por 

outros saberes da área de humanidades como a economia ou o direito. 

Os P.C.N. ‘s não deixam de opinar sobre a metodologia, indicando um 

bricolage de técnicas calcadas em recursos audiovisuais e enfatizando a pesquisa de campo e 

na criação de oportunidades de “atuação cidadã” para que o aluno assuma a postura de 

“protagonista na produção do conhecimento” e onde o professor é um auxiliar desta produção. 

As Orientações Curriculares Nacionais, por sua vez, (doravante apenas 

O.C.N. ’s) se oferecem como ponto de partida ou como um referencial mínimo para 

professores em formação ou já na pratica docente que, no entanto, estejam procurando 

atualização para não cair na rotinização da mesma, durante o ensino da sociologia. 

 Todavia, podemos vislumbrar nestas a formação de um habitus, 

entendido como conjunto de predisposições incutidas no individuo, o habitus busca integrar 

todas as experiências passadas funcionando a cada momento como uma matriz de percepções, 

de apreciações e de ações – o que torna possível um leque de ações diversificadas e 

diferenciadas por meio de transferências analógicas de esquemas. 

 O habitus funciona como, portanto, um princípio de interpretação, sob a 

perspectiva histórica, a interpretação entre passado, presente (trajetória) e futuro (o devir) são 

dimensões contitutivas dos habitus individuais que podemos creditar como “gerados” a partir 

de um habitus coletivo interiorizado e interpretado (Bourdieu, 2004, p. 59-73).  

 Especificamente falando das O.C.N.’s como uma tentativa de formar 

um campo, um espaço específico mais ou menos institucionalizado e mais ou menos 

autônomo no interior da esfera simbólica onde ocorrem tensões e disputas pela 

monopolização da produção simbólica, o que vislumbramos é uma recorrente evocação ao 

passado nas pessoas daqueles que são entendidos como fundadores da disciplina ou 

contribuintes para sua perpetuação na história, ao mesmo em que presenciamos uma continua 

orientação no sentido da ruptura com o senso comum.  

Assim podemos ler no primeiro parágrafo da parte dedicada à sociologia 

(termo sempre escrito com o “s” [esse] em maiúsculo) a evocação à Durkheim, Rui Barbosa, e 

Benjamim Constant, bem como pulverizado por todo o trabalho a distinção entre senso 

comum e conhecimento cientifico. A ruptura entre senso comum e conhecimento cientifico 

quando trata de tópicos como: a desnaturalização, o estranhamento como métodos da 

sociologia e torna-se mais clara à medida que nas O.C.N. ’s tenta-se discutir uma proposta de 

metodologia para sala de aula que seja aberta o suficiente para não cercear a criatividade do 

professor e que não seja aberto o suficiente ao ponto de não passarmos à “uma coleção de 
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obviedades”. Também quando admite como principal contribuição especial da sociologia para 

o ensino médio a possibilidade da transmissão de “uma linguagem especial” e uma 

“sistematização de debates em torno de temas de importância” ao mesmo tempo em que 

admite ser, a sociologia no ensino, médio um espaço de realização das ciências sociais.  

Neste contexto se oferece através das O.C.N. ‘s pressupostos metodológicos 

divididos em três recortes que idealmente devem ser trabalhados em conjunto para evitar a 

produção de aulas enfadonhas e pouco produtivas no sentido da transmissão do conteúdo da 

teoria sociológica ao estudante de ensino médio. 

Este enfoque metodológico possibilita, segundo o documento ora analisado, 

a contemplação de três dimensões presentes na ciência social – que foram chamadas 

competências a serem desenvolvidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais – a saber: a 

explicativa ou compreensiva, a lingüística ou discursiva e a empírica ou concreta, que são 

equivalentes aos “recortes”: teoria, conceitos e temas, respectivamente. Neste enquadramento 

temos além da opção metodológica a ser tomada a in-formação do cientista social/docente do 

que trata sua ciência e sua pratica docente estabelecendo de modo velado um modus operandi 

para a pesquisa e para o ensino.        

Ainda vale ressaltar que as O.C.N. ‘s, assim como os P.C.N. ‘s, visam à 

formação do individuo critico e com plenas capacidades de avaliar a situação em seu entorno 

para tornar-se mais apto a viver em sociedade e desta forma, para usar um slogan “senso 

comum”, ser feliz. Ao fazê-lo, tal proposta somente reforça o ethos da sociedade 

contemporânea. A sociedade hedônica que Bauman nomeia de “sociedade liquida”, que traz 

no mesmo pacote tanto bênçãos quanto degredo da felicidade que tanto busca e que, no 

entanto, nunca alcança, como a metáfora de Sísifo condenado ao trabalho de rolar a pedra 

eternamente para o pico da montanha, somente para recomeçar o mesmo trabalho ao dar-se 

conta que a tal rocha por capricho dos deuses havia voltado à base da montanha. Ou Prometeu 

acorrentado que por ter roubado o segredo dos deuses para a humanidade é condenado a 

sofrer a pena de ter as vísceras devoradas durante todo o dia, para vê-las restauradas de noite 

somente para na manhã seguinte novo martírio sofrer. 

Como mecanismos orientadores na formação de um habitus as O.C.N. ‘s, 

assim como os P.C.N. ‘s também são localizadas socialmente e reproduzem um topus social 

distinto e distintivo, funcionando para o estabelecimento de uma nova classe de agentes aptos, 

ou não, para lutarem pelo monopólio da produção simbólica, neste caso da égide de ser “a 

disciplina critica”. 
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Metodologia e resultados 

Prática na prática; o que os relatórios de estágio têm revelado; 

Neste contexto, o da formação do ethos da prática docente em sociologia no 

ensino médio orientado por uma disposição considerada legitima pela autoridade tradicional 

do Estado, pesquisamos vinte (20) relatórios de estágio da licenciatura em ciências sociais na 

Universidade Federal de Goiás, num universo de setenta (70) relatórios distribuídos pelos 

anos de dois mil e cinco (2005), dois mil e seis (2006) e dois mil e sete (2007), a fim de 

entender se tais orientações têm afetado e como tais orientações têm afetado, na formação do 

futuro docente. 

Dos relatórios lidos onze (11) pertencem à turma que licenciou em (2005), e 

dez (10) da turma que licenciou em dois mil e seis (2006). Para escolher a amostra observada 

foi feita uma amostragem aleatória simples onde os relatórios foram numerados de um (01) 

até cinqüenta (50) e logo após procedeu-se a sorteio orientado pela tabela de números 

aleatórios. (Crespo, 1996, p. 17, 223). Desta amostra foi selecionada para o presente trabalho 

os vinte e um (21) relatórios supracitados por motivos de adequação ao tempo para analise 

dos relatórios e escrituração do artigo. 

Os planos de aula foram escritos com vistas à experiência de estágio nas 

turmas de sétima (7ª) série, oitava (8ª) série, e terceiro (3ª) ano do ensino médio do CEPAE 

(Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação) da UFG. E para estas turmas eram 

disponibilizados aos licenciandos os seguintes temas: 

 

Sétima Série Oitava Série 
Terceiro Ano do Ensino 

Médio 

Pluralidade Cultural Ética e Cidadania Introdução à Sociologia 

Ética e Cidadania 
Movimentos Sociais 

Urbanos 
Pluralidade Cultural 

Meio Ambiente Saúdes e Sexualidade Ética e Cidadania 

Saúde Trabalho e Consumo Desigualdade Social 

Tabela 01; temas disponíveis aos estagiários em ciências sociais da UFG 2005/2006. 

 

Os relatórios são constituídos das seguintes partes: 

a) Apresentação consta da justificativa do relatório; 

b) Introdução consiste numa contextualização do curso de Licenciatura em Ciências Sociais; 



 7 

c) Descrição do colégio campo de estágio, histórico, normas. Localiza sócio-historicamente o 

campo de estágio; 

d) Período de observação, descrição da experiência prática efetivada no CEPAE; 

e) Considerações finais, balanço, em sentido amplo, do que foi a experiência de sala de aula; 

f) Anexos planos de ensino, um plano com o esboço esquemático das oito aulas que os alunos 

têm que dar como requisito para conclusão do curso e plano de aula, um esboço esquemático 

de cada aula em detalhes. Também devem ser anexos todos os materiais didáticos utilizados 

como recurso de apoio em sala de aula; 

f.1) Plano de ensino/plano de aula; 

f.2) Material utilizado em sala de aula (textos, artigos de revistas ou jornais, fotos e tabelas). 

Na apresentação, todavia, não há homogeneidade na forma como as partes 

são tratadas, havendo espaço para o aluno/licenciando dar ênfase a uma parte em detrimento 

das demais e até omitir partes, como foi observado em alguns casos. 

No momento nos centraremos nos planos de ensino por entendermos que 

nestes se expressa o maior esforço do aluno/licenciando em reproduzir o habitus incutido na 

sua formação durante o curso de ciências sociais. 

Observamos nos trabalhos selecionados: 

 

Temas selecionados 

Tema Quantidade de Trabalhos Recorte 

Movimentos Sociais Urbanos Um 

Cultura; 

Cultura jovem; 

Contracultura; 

 

Trabalho e consumo Dois 
Trabalho e consumo; 

Desemprego; 

Meio Ambiente Seis 

Movimento ecológico; 

Movimentos sociais em defesa da 

ecologia; 

Pluralidade Cultural Seis 

Diversidade religiosa; campo 

religioso; umbandista; 

Cultura de massa; 

 Cultura pop; 
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Indústria cultural; ideologia; 

Ética e Cidadania Seis 

Violência; 

Cultura da agressão; 

Violência simbólica; 

Minorias;  

Alteridade; 

Tabela 02; Temas escolhidos pelos estagiários de ciências sociais para trabalharem em sala de aula no CEPAE 

2005/2006. 

 

A metodologia de sala de aula continua a ser a da aula expositiva e leitura e 

analise de textos. Dezoito dos vinte e um trabalhos consultados expressaram textualmente que 

esta seria a metodologia de sala de aula. Outros quatro casos não disseram qual seria sua 

metodologia. 

Como recursos para as aulas os licenciandos optaram, em sua maioria 

dezenove relatórios, por utilizar textos redigidos por eles mesmos, a maioria com apenas uma 

página de conteúdo. Dois trabalhos ainda utilizaram como recursos matérias de uma revista 

semanal de grande circulação, um utilizou o material disponibilizado pelas nações unidas, o 

PNUD, e um utilizou o filme: A Ilha das Flores. 

A estrutura dos planos de ensino e de aula refletiu, claramente, a “presença” 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, inclusive na escolha dos temas, como diretrizes 

fundamentais na escolha da forma de transmitir o conhecimento e consequentemente da 

postura do professor em sala de aula. 

O que temos, pois, é a confirmação da autoridade pedagógica do documento 

oficial como forma de autoridade in-formadora do individuo, dentro da formação do futuro 

docente. Uma forma de autoridade que se aproxima do tipo tradicional estabelecido por 

Weber e que engendra o jogo sisífico da ação pedagógica apontada por Bourdieu. 

 

Conclusões preliminares: Ação pedagógica; a reflexividade da metodologia da sociologia 
no ensino médio: 

 

Como podemos perceber, pois, os P.C.N. ‘s e as O.C.N.’s tem funcionado, 

como foram concebidos, como uma forma de articular o discurso sociológico no ensino médio 

sugerindo/dirigindo os temas e meios de o estagiário/futuro docente proceder em sala de aula. 

É neste sentido que urge a necessidade de uma ética pedagógica, no sentido 

indicado pela professora Model T. Luz (1991, p.118-121), o de uma prática pedagógica da 
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prática. Mas, mais que uma reprodução do habitus acadêmico nas escolas e de uma mimese 

de conceitos e de teorias re-produzidas nas “pesquisas” de sala de aula. Preocupadas com a 

forma da ciência e com o rigor cientifico, é necessário observar a formação dos alunos que 

recebem esta nova disciplina como parte do seu cotidiano. 

Piconez (1991, p.15-38) ressalta a descontinuidade da reflexão durante o 

processo de estágio dos docentes em formação como uma possibilidade de explicar a crise 

ocorrida no interior da pratica docente em que encontramos professores institucionalmente 

habilitados para lecionar e o sentimento de incapacidade existente nestes mesmos. Piconez 

atribui isto à ruptura entre a reflexão da prática e a prática em sim mesma identificada na 

atribuição desigual de funções para as disciplinas de didática e estágio nos cursos de 

pedagogia.  

Igualmente temos percebido uma baixa reflexividade sobre a prática nos 

alunos que ingressam e passam pelo curso de licenciatura em ciências sociais, que consomem 

uma alta carga de conteúdo orientado para uma prática de sala de aula orientada para a 

pesquisa, mas que não se reflete nos seus relatórios a não ser em uma carga excessiva da 

descrição do colégio que serve de campo de estágio e no relato das impressões destes 

estagiários durante sua prática, não remetendo para os problemas da sala, ou melhor, dizendo, 

dos alunos em si, estes aparecem nos relatórios da mesma forma como figuram as cadeiras 

das salas de aula. Objetos a serem transpostos em função da transmissão de conteúdos 

planejados previamente.  

Até agora, nos relatórios examinados a reflexão sobre a metodologia 

planejada e implementada em sala de aula é inexistente.  O que reforça a contribuição da 

professora Piconez. Há, no entanto, uma lista enorme de reclamações e frustrações com 

relação a docência, há muitos elogios que chegam próximos à projeção romântica da 

profissão, mas de forma alguma, há uma explicação ou tentativa de formulação teórica sobre 

as dificuldades enfrentadas ou prazeres concebidos na escrita.  

Neste sentido a ação pedagógica da sociologia no ensino médio tem sido 

reflexiva, entendendo como reflexiva a capacidade de monitoração da ação continuada e de 

formulação discursiva desta mesma ação sem, no entanto, conseguir ascender ao segundo 

estágio que seria o da compreensão dos sentidos da ação monitorada e narrada mostrando-se a 

ação – aqui referida, a prática do estágio – encapsulada nela própria. 

Para tomar os termos do inicio deste artigo: as cercas estão levantadas. 
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