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SOCIOLOGIA E ENSINO SUPERIOR: NOVOS RUMOS?!
RESUMO
Pretendo apresentar algumas reflexões sobre o ensino de Sociologia, elaboradas a partir de
minha prática docente nos cursos de Direito, Pedagogia e Normal Superior. Como os currículos e
disciplinas acadêmicas exercem expressiva influência para a construção das identidades sociais e
coletivas, defendo a relevância da Sociologia para a formação de sujeitos capazes de exercer
uma cidadania crítica, responsável e combativa. Considerando a complexidade e a
multidimensionalidade da educação e da condição humana e baseada no método dialógico,
incentivo a participação ativa dos alunos, apresentando-lhes instrumentos teóricos e
metodológicos que lhes proporcionem realizar e expressar sua leitura do mundo. Adoto recursos
didáticos como: textos sociológicos clássicos, letras de músicas, notícias sobre temas
significativos da atualidade, filmes, imagens, textos literários. Enfatizo a realização de pesquisas
teóricas e empíricas, em diversas fontes, procurando promover a interação teoria /prática,
possibilitando que os educandos apliquem os conceitos estudados à análise da realidade social e
tornem-se construtores de significados, conhecimentos e valores, que orientarão suas futuras
opções profissionais, políticas e existenciais.
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I - INTRODUÇÃO
Neste artigo pretendo apresentar algumas reflexões referentes ao posicionamento da
Sociologia, nos currículos dos cursos de Ensino Superior no Brasil, discutindo seus objetivos,
conteúdos, métodos e técnicas de ensino e de avaliação. Estas colocações foram originadas por
minha prática profissional como professora das disciplinas “Introdução à Sociologia” ( no curso de
Direito), “Sociologia Geral” (no curso de Pedagogia) e “Sociologia da Educação”, (nos cursos de
Pedagogia e Normal Superior), na Universidade Candido Mendes (UCAM) - campus de Nova
Friburgo-RJ. Como inspiração teórica busquei subsídios no campo da chamada “Sociologia do
Currículo”, da Teoria Social Crítica e da Teoria da Complexidade.
Diante da constatação de que os conteúdos e experiências proporcionados aos alunos no
contexto de uma instituição de ensino atuam no sentido da construção de determinadas
identidades individuais e coletivas, defendo a relevância do ensino da disciplina Sociologia nos
cursos ministrados pelas instituições brasileiras de ensino superior, além dos cursos específicos
de Ciências Sociais. Seus objetivos incluem a formação de sujeitos capazes de exercer uma
cidadania crítica, responsável e combativa e uma prática profissional de forma contextualizada e
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significativa, visando à construção de uma sociedade mais justa e menos desigual, contribuindo
para a luta contra-hegemônica diante do discurso neoliberal e da cultura global, no sentido da
transformação da realidade social.
Procurando superar a pedagogia tradicional e tornar o processo ensino - aprendizagem
mais prazeroso e significativo, minhas aulas utilizam diferentes dinâmicas almejando possibilitar
ao aluno a elaboração de representações e conhecimentos científicos sobre a vida social humana,
em realidades próximas e distantes, partindo de sua visão de mundo prévia, marcada pelo senso
comum, problematizada ao longo do curso. Adoto a “pesquisa como princípio educativo”,
buscando estimular a curiosidade científica, desenvolver o pensamento autônomo e criativo e a
“imaginação sociológica” dos alunos diante da realidade social.
Como a própria Sociologia encontra-se marcada por, pelo menos, duas fortes tendências
teóricas – conservadora e crítica – seu ensino também pode posicionar-se de acordo com uma
destas perspectivas, sendo que a primeira, de base positivista, funcionalista e sistêmica, voltada
para a formação das elites intelectuais e dirigentes, ainda hoje, apresenta expressiva importância
nos currículos de diversos cursos e instituições de ensino superior, apesar de aparentemente, a
tendência crítica ser predominante.
A ampliação de pesquisas sobre o ensino de Sociologia no atual contexto sócioeducacional seria oportuna para verificar a realidade da orientação do trabalho pedagógico
desenvolvido nas salas de aula das universidades brasileiras, seus problemas e potencialidades.
Estas pesquisas trariam importantes contribuições para a formulação de propostas de linhas
metodológicas gerais orientadoras do ensino desta disciplina nos cursos superiores visando a
construção da cidadania brasileira e planetária. Almeja-se, assim, contribuir para a formação de
indivíduos comprometidos com novos valores éticos, novos padrões de sociabilidade, com base
no respeito e na solidariedade, e conscientes da necessidade/responsabilidade de participação
social e política na sociedade contemporânea globalizada, considerando sua complexidade e
multidimensionalidade.
I – COMENTANDO SOBRE CURRÍCULOS E DISCIPLINAS ACADÊMICOS
Nessa perspectiva, o currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso significa que ele
é colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, de sua
produção contextual. O currículo não é instrumento inocente e neutro de transmissão
desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o
currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades
individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente e atemporal – ele
tem uma história, vinculada a formas específicas e contingentes de organização da sociedade e
da educação. (MOREIRA e SILVA, 2001, p. 7-8).

O caráter de construção social dos currículos e das disciplinas escolares vem sendo
abordado pela Nova Sociologia da Educação de língua inglesa, desde os anos 1970.
Desenvolvendo estas concepções, nos anos 1990, surgiu um amplo movimento na área da
Sociologia da Educação e da Pedagogia Crítica, enfocando a educação em termos de campo

3

4

político cultural de luta pela hegemonia, referenciando-se na Teoria Crítica (Escola de Frankfurt),
em Antonio Gramsci, Pierre Bourdieu e adotando a perspectiva culturalista, baseado no método
etnográfico, no estudo das subculturas urbanas (SILVA, 1993, p. 143).
Essa perspectiva pode ser definida como “campo político cultural no qual a Educação, a
Pedagogia e o Currículo são tomados como espaços de luta e conflitos simbólicos por imposição
de significados e hegemonia cultural” (COSTA, 2000, p.18). Esta corrente afirma que a dominação
racial, de gênero e de classe é legitimada através da criação de um senso comum, do consenso,
para o qual a educação institucionalizada, através dos currículos e disciplinas acadêmicos, muito
contribui.

Faz um alerta de que as teorias, diretrizes e práticas relativas à educação não

envolvem somente aspectos técnico-pedagógicos, mas possuem dimensões éticas e políticas,
foram definidas por escolhas que implicam diferentes formulações quanto ao que é considerado
como “bem comum”.
O sentido da educação deve ser buscado no contexto mais amplo dos processos políticos,
econômicos, jurídicos e culturais que afetam a realidade social como um todo e a instituição
educacional, em todos os seus níveis, é constituída por diferentes articulações políticas, sociais e
econômicas implicadas na produção e disseminação dos códigos culturais hegemônicos,
envolvendo elementos e dispositivos que implicam o poder e suas múltiplas conexões com o
saber.
O campo do currículo não é suficientemente valorizado pela Teoria Educacional; no
entanto, o currículo constitui-se no elemento central da atividade educacional, “núcleo do processo
institucionalizado de educação” (SILVA, ibid, p. 200), pois corporifica experiências cognitivas e
afetivas que estabelecem uma íntima relação “entre educação e identidade social, entre
escolarização e subjetividade”.
“(...)currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder,
representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se condensam
relações de poder que são cruciais para o processo de formação de subjetividades sociais. Em
suma, poder e identidades sociais estão mutuamente implicados. O currículo corporifica relações
sociais.(...) é uma das importantes narrativas nas quais certos grupos sociais exercem o
privilegiado poder de representar outros.” (SILVA, ibd, p.201)

A história das disciplinas acadêmicas está ligada à dos currículos e o processo de sua
elaboração, bem como o dos currículos, é permeado por contradições e conflitos entre diferentes
interpretações e interesses. Sua aplicação prática no cotidiano da sala de aula depende de vários
fatores extra e intra-institucionais e resulta da interação específica estabelecida por agentes
concretos num ambiente de aprendizagem particular. A aceitação/rejeição das propostas não se
dá de forma linear nem consensual, passa por soluções negociadas, fruto do confronto das
propostas curriculares com as tradições cristalizadas e com as concepções prévias (preconceitos).
A noção de disciplina envolve:
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-

normas de convivência e de conduta e mecanismos de punição/recompensa para manter
a ordem estabelecida;

-

a idéia de matéria ou conteúdo de ensino, sendo aqui vista como um componente do
currículo.
Essa última conotação começou a ser usada na segunda metade do século XIX, no

sentido“ginástica intelectual”, “disciplina do espírito”, “exercício intelectual” e foi evoluindo para
significar “matéria de ensino suscetível de servir de exercício intelectual” (SAVIANI, 1994, p.54),
“(...) um modo de disciplinar o espírito”, ditando-lhe regra de abordagem dos “diferentes domínios
do pensamento e da arte”; (...) um ”sistema argumentado de conhecimentos, habilidades e hábitos
selecionados de um ramo correspondente da ciência ou da arte para estudá-los em um centro
docente “ , que visam desenvolver “ maneiras reguladas e regulares de operar face a um tipo de
problemas, as quais foram desenvolvidas ao longo de uma tradição” (SAVIANI, ibd, p.55).
A educação institucionalizada enfatiza ou omite, consciente ou inconscientemente, certos
aspectos culturais e o processo de organização dos currículos “é o modo pelo qual as prioridades
são decididas e postas em prática” (SAVIANI, ibd, p.49); nele ocorre a conversão da cultura em
“cultura escolar”; a partir da seleção de certos aspectos e conteúdos culturais, produzindo-se uma
invenção da tradição, da herança cultural que se deseja deixar para as gerações posteriores.
Desta forma, o trabalho desenvolvido pelas instituições educacionais, em geral, vem reforçando
conhecimentos, valores e formas de produção e reprodução de identidades sociais de acordo com
os interesses dominantes. Somente algumas visões são consideradas “legítimas” e são impostas
como formas oficiais de se compreender o mundo, mais poderosas e difundidas. As diferentes
visões expressam significados que procuram definir a realidade de acordo com perspectivas
particulares, relacionadas a interesses dominantes, que apresentam maior poder de circulação e
de configuração dos parâmetros das relações de produção e de circulação de bens materiais e
simbólicos, num determinado momento histórico, “naturalizando” as relações sociais.
A teorização crítica em educação abre novas perspectivas de luta político-cultural,
procurando romper com o imobilismo, o individualismo e a passividade que vêm afetando as
pessoas na sociedade contemporânea.

Os educadores inserem-se numa luta em torno de

significados: cultura e significados estão centralmente envolvidos na distribuição e redistribuição
das várias formas de poder social. Na nossa sociedade há formas dominantes de produção
cultural, as vozes dos pobres, do mundo não europeu, não ocidental têm sido silenciadas pelos
grupos dominantes que se esforçam para manter o poder dos seus significados hegemônicos, já
que a capacidade para construir um senso comum, um consenso é central para a permanência da
ordem social vigente( Apple, 2000.).
Esta situação torna-se crucial no contexto da atual sociedade globalizada, em que os
produtos da indústria cultural disseminaram-se de tal forma que se tornaram os principais
mecanismos de construção das identidades individuais e coletivas. Está em curso uma
“anulação”, uma “padronização”, uma “homogeneização” dos hábitos e costumes para criar um
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grande mercado consumidor, agora em termos planetários. Estimula-se o desenvolvimento de
personalidades que identificam no “Ter”, no “Consumir”, na Violência e no Culto ao Corpo seus
valores essenciais. Quem trabalha com a juventude de hoje, em escolas e universidades, sabe o
quanto é difícil promover uma luta contra-hegemônica, procurando transmitir outros valores e
novas maneiras de encarar a realidade. Na sociedade contemporânea, o poder das instituições
tradicionalmente encarregadas de construção das identidades, como a família e a escola, diminuiu
muito, sendo suplantado pelas técnicas dos meios de comunicação que vêm criando uma grande
cultura de massa e bombardeando os indivíduos durante um período de tempo muito maior do
que, por exemplo, o do contexto educacional. O que livros de ficção científica como 1984, de
Georges Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley visualizavam para um futuro não
muito distante tornou-se realidade, como o “Big Brother” se transformando em assunto obrigatório
de conversas e as câmeras de vigilância (“Sorria, você está sendo filmado”) presentes até em
salas de aula, a construção dos corpos e a manipulação genética. A dificuldade para romper com
a “robotizaçao” é tanta, que até a exibição de um filme que rompa com os padrões usuais do
cinema norte-americano, com muita cor, ação e violência pode provocar reações de estranheza e
rejeição.
Como o conhecimento é prático, social, histórico e está inserido em diversas redes

referenciadas na prática social, não se aceita mais seu caráter ordenado, linear e hierarquizado,
diante da complexidade da realidade. Assim, no contexto acadêmico também circulam outros
saberes relacionados à ação cotidiana, decorrentes da
“(...) multiplicidade e da complexidade de relações nas quais estamos permanentemente
envolvidos e nas quais criamos conhecimentos e os tecemos com os conhecimentos de outros
seres humanos. Assim, os espaços cotidianos de desenvolvimento do currículo – o fazer
curricular - também envolvem produção de sentido. (APPLE, op. cit., p. 37).

Esta perspectiva introduz a prática social no processo de produção de conhecimento,
através de múltiplos contatos promovidos pela interação dos sujeitos sociais. A prática é um
espaço cotidiano no qual o saber é recriado. As práticas sociais são geradoras de signos
específicos e a atividade semiótica é produtiva e não um simples reflexo de significados préexistentes. Os significados são flutuantes e dependem dos contextos, de sua utilização na prática;
assim como as subjetividades que são por eles produzidas. Na vida cotidiana, muitas vezes
poderá haver resistência, contestação, reinterpretação e transformação desses conhecimentos e
significados hegemônicos, por parte dos agentes sociais. Acredito, junto com os teóricos críticos
da educação, na possibilidade teórica e prática de formulação de uma educação, de um currículo
e de uma pedagogia que defendam uma visão libertadora, democrática, justa e igualitária do
homem e da sociedade.
O currículo deve, então, ser visto como a construção cotidiana não só de um passado,
mas de um contínuo processo de recomposição cultural, recriação de significados veiculados
pelos sujeitos em sua interação social, o que abre possibilidades para a transformação e
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ressignificação das práticas curriculares dominantes. Os discursos e narrativas dominantes devem
ser desconstruídos pela apresentação de outras visões, de outras perspectivas, pela consideração
“dos novos mapas culturais traçados pela emergência de novos movimentos e identidades
sociais” (idem:.186), que usualmente vêm sendo esquecidos e desconsiderados nos currículos
dos diferentes níveis de ensino.
Silva identifica quatro componentes centrais que devem ser considerados neste processo
de desconstrução e redefinição dos currículos:
“(...)os movimentos e teorizações feministas; as relações pós-coloniais entre nações
imperialistas e povos subjugados; as questões de política de identidade colocadas pelos novos
movimentos sociais, com ênfase no tema do multiculturalismo; e o impacto da combinação entre
novas técnicas de informação/comunicação e cultura popular sobre a produção de novos sujeitos
e identidades sociais” (Silva op. cit. , p.187).

Acredito que a Sociologia se coloca como uma disciplina essencial para a realização deste
trabalho pedagógico de luta contra-hegemônica, contribuindo para a constituição de identidades
individuais e coletivas voltadas para a construção de uma sociedade mais justa, na medida em
que pode desvelar as representações sociais e apresentar novos interesses e perspectivas.
III – REFLETINDO SOBRE A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
A nova configuração da realidade social: a sociedade global, neoliberalismo, educação e
resistência
Segundo Ianni (1997, p. 15), a mundialização da sociedade capitalista redefiniu as formas
de vida e trabalho, os modos de ser, agir, pensar, sentir e imaginar vigentes no século XX,
acarretando a configuração de novas realidades sociais e mentais, novos tempos e espaços.
Foram criadas extensas redes de comunicações, baseadas na eletroeletrônica, na informática, a
atuação da indústria cultural constituindo uma cultura de massas e um mercado consumidor, em
dimensão planetária, com a anulação da diversidade cultural ou redefinição das várias culturas
locais, regionais e nacionais, segundo o comando do “american way of life”. Em contrapartida, a
constante atuação das forças de resistência, vem afirmando o direito à manutenção da
diversidade de identidades étnicas, diante da ação homgeneizadora das forças promotoras da
globalização.
Nos anos 1990, o projeto neoliberal acompanhou a expansão do capitalismo globalizado,
tendo sido gerado por uma combinação de novas e velhas formas de exercício da hegemonia
cultural e política, em nome de um suposto pluralismo democrático e se contrapondo a um
“fracasso” das experiências desenvolvidas nos ex – países socialistas. Houve a redefinição do
papel do Estado e a redefinição da educação, de acordo com as recomendações dos organismos
internacionais, como o Banco Mundial, para adequá-la ao novo padrão produtivo do toyotismo,
pois o “gorila amestrado” do taylorismo e fordismo

tornou-se ultrapassado na atual fase da

revolução técnico-científica, principalmente nos países ditos “emergentes”, como o Brasil.
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O sistema educacional brasileiro, inclusive a universidade, foi reestruturado através de
diferentes instrumentos e medidas, com o intuito de promover a caminhada do país em direção ao
“progresso tecnológico” e à “inserção competitiva no mercado global” (GENTILI, 1998). O projeto
neoliberal para a educação e para a sociedade se diz universal, racional, e se orienta por uma
lógica privatizante, baseando-se nos padrões competitivos, empresariais, de produtividade,
reguladores da lógica do mercado. Foram definidas estratégias para transferir a educação da
esfera dos direitos sociais para a esfera do mercado e a crise educacional passou a ser
considerada uma crise de eficiência, eficácia e produtividade (de qualidade) derivada da
planificação estatal, responsável pelo excessivo burocratismo; pelo clientelismo; pela ausência de
mecanismos de livre escolha; pela falta de um sistema de recompensas que estimule a
competição e, conseqüentemente, aumente o rendimento dos atos envolvidos.
A necessidade de contestar o consenso neoliberal e revelar seu aspecto ideológico e
particular é uma das tarefas urgentes da Sociologia no início do século XXI.
Apesar dos pós-estruturalistas declararem que o sujeito moderno1, “com uma consciência
unitária, homogênea, centrada, capaz de superar um estado de alienação submetido à dominação
para alcançar um estado consciente, lúcido, crítico e, por conseguinte, livre e autônomo“ (LOPES
e MACEDO, 2002, p.24), foi superado por uma subjetividade fragmentada, descentrada e
contraditória, questionando as idéias de emancipação e de conscientização, muitos autores
reafirmam a necessidade de um engajamento na luta pela conscientização e pela transformação
social.
Michael Apple (2000), em inspirado artigo, denuncia que hábitos de consumo, como
“comer batatas fritas baratas” nas sedes do poder globalizado, estão relacionados com relações
de exploração, de opressão que afetam milhões de pessoas em diferentes partes do planeta,
relembrando o caráter de fetiche da mercadoria apontado por Marx. Existe um processo de
naturalização dos nexos de subordinação social que impede os indivíduos de perceberem o
exercício de formas injustas de sujeição e de exclusão. E como as pessoas não se sentem mais
relacionadas entre si, já que os relacionamentos sociais são caracterizados por contatos
secundários ou intermediados por mercadorias ou tecnologias, os indivíduos não percebem a
dimensão do conjunto das relações sociais no qual estão inseridos, das redes de sociabilidade
das quais participam. Isto dificulta a consciência de que qualquer objeto manufaturado é a
corporificação concreta do trabalho humano e das relações sociais produtivas e destrutivas que
resultam nele ou dele. O mundo é construído por muitos eixos de poder marcados pela
participação diferencial dos indivíduos, assim, relações mercantis que produzem conforto e
1

“Como o mundo é construído anteriormente ao sujeito na e pela linguagem, não há como falar em uma
consciência e em sujeitos autônomos. É preciso conviver com a instabilidade e provisoriedade dos
múltiplos discursos e das múltiplas realidades construídas por esses discursos. “(LOPES e MACEDO,
2002, p.26).
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conveniência para uns, podem implicar a marginalidade e exclusão de outros. Raça e classe aqui
fazem uma intersecção com relações coloniais e neocoloniais, em termos nacionais e
internacionais.
Apple (ibd.) ressalta a importância do trabalho educativo no desvelamento dessa
situação; e, criticando os teóricos chamados pós modernos que afirmam não existir verdades,
ressalta que não se pode perder de vista a importância de uma interpretação política do mundo,
considerando o capitalismo e a divisão da sociedade em classes sociais, na medida em que há
um ponto de vista que deve ser privilegiado, que é o da luta em defesa da universalização dos
direitos fundamentais, que só alcançam, na realidade, espaços nacionais e camadas sociais
privilegiadas.
“A negação dos direitos humanos fundamentais, a destruição do ambiente, as condições
terríveis de vida de 2/3 da humanidade, a falta de futuro de milhões de crianças tudo isso
constitui uma realidade inegável que milhões de pessoas experimentam em seus corpos
diariamente muito mais do que um “texto” para ser decifrado pela academia.” (Ibd, p.32).

A Cidadania brasileira e planetária
O conceito de cidadania também assume novos contornos na sociedade contemporânea,
pois não mais se esgota no espaço nacional, nem envolve somente os tradicionais direitos. Hoje,
a cidadania inclui novos direitos, como o ambiental, o respeito à diversidade cultural, sexual, e
atinge uma dimensão planetária, diante dos problemas que afetam a sociedade global, nacional,
regional e local de maneiras diferenciadas, porém integradas ao mesmo processo de
desenvolvimento do capitalismo, agora num padrão mundial. São problemas como as gritantes
desigualdades sociais e econômicas; a questão ambiental; guerras, a discriminação; o preconceito
e a intolerância racial, étnica e religiosa, que podem comprometer as próprias condições de
existência da humanidade enquanto espécie sobre o planeta (GADOTTI, 2000).
Vivemos, hoje, no Brasil, um momento de profunda crise, não só econômica, mas, ética e
moral, diante das inúmeras e sucessivas denúncias de corrupção, desvio de verbas, envolvendo
os políticos e tecnocratas que governam o país. Essa situação vem provocando profunda e
perigosa rejeição popular à participação na vida “política” e “aos políticos”, acarretando um amplo
questionamento sobre o conceito de cidadania e as condições de seu exercício no atual contexto
da sociedade brasileira. A população brasileira apresenta

reduzida capacidade associativa e

organizativa, em termos de entidades representativas político-profissional-sindical. No entanto,
muitos antropólogos destacam a extrema e visível capacidade de mobilização e organização do
povo brasileiro com o desenvolvimento de inúmeros movimentos para a realização de eventos de
congraçamento social como festas, rituais religiosos, “peladas” de futebol e outras manifestações
da cultura popular. Evidencia-se, assim, um aparente paradoxo e a necessidade de estimular e
promover a participação social e política a partir de novos canais e possibilidades.
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A contestação à ordem social vigente vem sendo empreendida por novas formas de
movimento social (BOAVENTURA, 2003), que ultrapassam a tradicional oposição entre capital e
trabalho, tais como os diversos movimentos antiglobalização, o movimento feminista, o movimento
homossexual, o movimento ambientalista, no Brasil, o dos “Sem – terra”, os “Sem- teto”. Estes
movimentos lutam não só por questões econômicas, mas, também, por questões relativas às
identidades étnicas e ao direito de ser diferente, revelando que os conflitos sociais assumem
diferentes dimensões, ultrapassando a mera luta de classes.

IV - ENSINANDO SOCIOLOGIA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI
A Atualidade da Sociologia e a necessidade de seu ensino
Os pensadores ditos pós-modernos também vêm questionando as grandes narrativas, as
grandes explicações da ciência, produzidas pela Razão moderna, aí incluídas as matrizes das
teorias sociológicas. Porém, muitos discutem as possibilidades e caminhos destas teorias no
contexto do século XXI. Para Ianni (1999), as três teorias sociológicas que mais influenciam as
interpretações da globalização, as três poderosas matrizes do pensamento científico
predominantes nos trabalhos e pesquisas do campo sociológico são: o funcionalismo, o marxismo
e a teoria weberiana, exclusivas ou misturadas. Os estudos e debates que focalizam o indivíduo, a
identidade, o cotidiano, o local, o micro ou singular, geralmente se apóiam em outras importantes
orientações teóricas, muitas vezes combinadas às abordagens macroteóricas, são elas:
hermenêutica, fenomenologia, interacionismo simbólico, ação social, ação comunicativa (Ibd,
p.24).
Otavio Ianni reafirma a importância da Sociologia como
“forma de autoconsciência científica da realidade social” (...), que “expressa o entendimento que
a sociedade, no seu todo ou em seus segmentos mais importantes, desenvolve a propósito de
sua organização e seu funcionamento, refletindo o modo pelo qual ela se produz e reproduz,
forma e transforma”(Ianni, Ibd, p15).

Mas o sociólogo destaca a necessidade de fazer um balanço crítico das realizações da
Sociologia; de seus impasses e suas potencialidades, diante das grandes transformações que o
seu objeto vem sofrendo. Os temas tradicionais da Sociologia – indivíduo e Estado nacional foram substituídos pelo globalismo.

A sociedade global desperta novos questionamentos e

orientações e confere novo significado às realidades locais, nacionais e regionais, redefinindo o
indivíduo e o Estado-nação, emblemas tradicionais da análise sociológica. Ainda segundo Ianni, a
Sociologia é uma ciência com “vocação para a autocrítica”, está sempre se questionando,
discutindo seu objeto e seu método, em decorrência da própria natureza da realidade social, que
“é viva, complexa, intrincada, contraditória, em contínuo devir”.(íibd). Mas a análise sociológica, ao
mesmo tempo em que contribui para uma compreensão sistemática, totalizante e rigorosa da
realidade social, incorpora-se aos movimentos desta realidade, possuindo expressiva participação
na sua constituição.
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Desde o seu surgimento, enquanto campo do conhecimento científico, no século XIX, a
Sociologia está profundamente comprometida com perspectivas de intervenção na ordem social:
seja para mantê-la, em condições mais harmônicas, superando os conflitos decorrentes do
avanço da industrialização/urbanização, seja no sentido de transformá-la radicalmente e criar uma
sociedade sem diferenças entre as classes sociais. (MARTINS, 1994). Essa cisão nas
perspectivas sociológicas expressa a própria divisão da sociedade capitalista em classes
antagônicas.
Dessa maneira, o ensino e a pesquisa da Sociologia, no início do século XXI, têm como
desafio explicar a originalidade, a complexidade e a urgência da problemática da globalização,
abordando os processos, relações e estruturas que a caracterizam. Constituir indivíduos
reflexivos, participativos e questionadores da ordem social vigente é uma das possibilidades de
participação que o ensino de Sociologia oferece na constituição da sociedade globalizada,
marcada por processos de fragmentação das identidades tradicionais, de redefinição das relações
sociais e de redimensionamento dos mecanismos de integração/ruptura da sociedade.
O ensino de Sociologia no Brasil
Desde o final do século XIX travaram-se debates sobre a necessidade e as possibilidades
educativas do ensino de Sociologia, sob influência do ideário positivista republicano. A partir de
1930, as condições instauradas pela desagregação da ordem senhorial e escravocrata e o
desenvolvimento da sociedade de classes no país proporcionaram o desenvolvimento da análise
sociológica e estimularam sua aplicação na área educacional, com a institucionalização do campo
sociológico. Ao contrário dos outros países latino americanos, onde a Sociologia foi introduzida
através dos cursos de Direito, no Brasil, ela inicialmente foi incluída como disciplina científica nos
currículos do ensino médio e nas antigas escolas normais, em seguida nas faculdades e
universidades. Sua introdução, no final do século XIX, nos currículos dos cursos de formação de
educadores do ensino básico tinha como objetivo difundir uma nova visão de mundo no país,
contribuindo para o questionamento das idéias que davam sustentação à antiga ordem social.
Nos anos 1930, as transformações sociais, políticas, econômicas e culturais em curso no
país despertaram nas elites intelectuais a consciência da necessidade das análises sociológicas
para reorganizar a sociedade e promover o progresso e a integração nacional. Entre 1933 e
1935, foram criadas diversas instituições de ensino superior: a Escola Livre de Sociologia e
Política de São Paulo, Universidade de São Paulo e Universidade do Distrito Federal, no Rio de
Janeiro, abrindo espaço para a investigação e o ensino de sociologia. Vinculados aos interesses
republicanos e liberais, os intelectuais conceberam um projeto político-educacional, que convertia
a Universidade em instrumento de formação das elites dirigentes que promoveriam a
modernização do país e o ensino de Sociologia corresponderia aos ideais de expansão da cultura
científica, dos ideais de civilidade e patriotismo, e dos padrões de cultura erudita. Considerava-se
essencial intervir na preparação das novas gerações, de modo a proporcionar-lhes técnicas
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racionais capazes de gerar soluções para os problemas sociais brasileiros sem pressão nem
conflitos sociais. Desse modo, as ciências sociais se tornaram técnicas sociais, instrumentos de
controle cuja finalidade seria a contenção dos conflitos sociais (FERNANDES, 1977).

Na

realidade estas expectativas em relação às funções do ensino de sociologia não se concretizaram,
pois muitos sociólogos vinculados a estas instituições se dedicaram ao estudo dos setores
oprimidos e esquecidos.
Durante a ditadura militar, orientações teóricas críticas estiveram ausentes de boa parte
dos programas de Sociologia no ensino superior, tendo a disciplina sido abolida no Ensino Médio.
Somente com a redemocratização do país, a partir dos anos 1980, a perspectiva crítica adquiriu
primazia. Seria interessante realizar um estudo para verificar que tendência realmente foi
predominante na orientação do ensino de Sociologia nos cursos superiores brasileiros, desde
então.
Ensinando Sociologia
Na grade curricular dos cursos de Direito e de Pedagogia, na UCAM, constam,
respectivamente, no primeiro período, as disciplinas Introdução à Sociologia e Sociologia Geral,
em que são apresentados os conceitos e o instrumental metodológico definidores da estrutura e
da especificidade do enfoque sociológico. No segundo período há um prolongamento do contato
com a teoria sociológica, porém diretamente aplicada ao campo profissional específico de cada
curso: Sociologia Jurídica e Sociologia da Educação, sendo que eu só leciono a última, além das
do primeiro período. Já no curso Normal Superior, a disciplina Sociologia da Educação é
desenvolvida logo no primeiro período e não apresenta desdobramentos; é uma síntese dos
conteúdos da Sociologia Geral com os da Sociologia da Educação.
Como proposta de conteúdos básicos e essenciais para a disciplina Introdução à
Sociologia, construí o seguinte programa, com algumas pequenas adaptações e ênfases, segundo
o curso:
UNIDADE I: A CONDIÇÃO HUMANA E A VIDA EM SOCIEDADE
.A condição humana - complexidade e multidimensionalidade: ser biofísico, psíquico, social,
cultural e histórico.
. Natureza e cultura. Instinto e aprendizagem. A sociedade humana e a sociedade animal.
.A humanização da natureza e a construção social da realidade.
.Sociedade, cultura, comunicação, linguagem, educação e socialização, normas, regras e leis.
.A evolução humana: Da consciência mítica à consciência filosófica e à consciência científica.
UNIDADE II – A SOCIOLOGIA COMO CIÊNCIA
.Contexto histórico de surgimento da Sociologia: a Idade Moderna e as transformações
decorrentes do processo de desenvolvimento do Capitalismo.
.O Positivismo.
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.Sociologia: conceito; objeto de estudo; métodos de investigação; importância; dificuldades.
.Conceitos básicos da Sociologia: interação, papel e processos sociais; grupos,

instituições;

marginalidade, desvio e controle social.
UNIDADE III – AS PRINCIPAIS ABORDAGENS TEÓRICAS DA SOCIOLOGIA
 Emile Durkheim e o Funcionalismo
.O método sociológico. O fato social e suas características.
.Conceito de função e de divisão do trabalho social.
.A organização da sociedade: da solidariedade mecânica à solidariedade orgânica.
.Consciência coletiva, moral social e educação.
.Os casos patológicos e a anomia.
.O Estado e o papel da Sociologia.
 Karl Marx e o Materialismo Histórico
. O materialismo histórico e o método dialético.
. Conceitos de trabalho, relações de produção, modo de produção, infra-estrutura e
superestrutura; classes sociais; Estado.
.Alienação, ideologia, luta de classes e a transformação revolucionária da sociedade.
 Max Weber e a Sociologia Compreensiva.
.O método compreensivo.
. Noção de causalidade, leis e os tipos ideais.
.A teoria da ação e os tipos de ação social.
.A Teoria da política e os tipos de dominação.
. Desencantamento do mundo, racionalidade e burocracia.
UNIDADE IV – A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
. Capitalismo, Socialismo e Globalização.
.Neoliberalismo, Estados nacionais e blocos regionais.
.A Cidadania e os direitos.
.Movimentos sociais: a luta por novos direitos e/ou pela concretização dos já existentes.

Os objetivos da Sociologia incluem fornecer ao futuro profissional e ao cidadão o instrumental
conceitual e metodológico das principais correntes sociológicas, possibilitando-lhe:
-

Reconhecer as características da condição humana e respeitar a diversidade de formas de
organização social, econômica, política e cultural assumida pela humanidade nos
diferentes espaços/tempos.

-

Analisar o dinamismo e a complexidade da realidade social, alcançando a compreensão
dos processos sociais e de seus mecanismos e a percepção de sua própria condição
enquanto ator social capaz de intervir na configuração da sociedade.

-

Desenvolver sua prática profissional de forma democrática, responsável, crítica e
contextualizada.
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-

Construir sua identidade social e política, viabilizando o pleno exercício da cidadania
brasileira e planetária.

O contexto da sala de aula de Sociologia é fundamental (mas não suficiente) para a
construção de novas identidades. Mais do que falar em democracia e teorizar sobre respeito aos
direitos, cidadania e democracia, o clima da relação pedagógica, a interação professor-aluno deve
ser baseada em experiências de vivência democrática em torno do debate marcado pelo respeito
aos pontos de vista diferentes e péla busca de pontos convergentes, no lugar da imposição do
consenso da maioria. A construção das personalidades democráticas ocorre muito mais pela
vivência de situações de prática do exercício da cidadania e das atitudes democráticas do que
através da teorização sobre elas.
Procuro, pois, não impor de forma autoritária minhas opiniões, visões e explicações
científicas; mas ir, gradativamente, através de um processo dialógico de argumentação,
desconstruindo os conhecimentos e noções do senso comum sobre a realidade social,
impregnados de ideologia, que o aluno carrega ao entrar na universidade. É fundamental fornecer
dados e informações que possibilitem o

desvelamento dos determinantes estruturais da

cotidianeidade aparente de nossa sociedade. Pretendo, assim, possibilitar que o aluno se torne
capaz de construir de forma autônoma, seu próprio conhecimento sobre a realidade social, com
base nos referenciais sociológicos, que servirá de diretriz para o exercício de sua vida profissional,
social e política. No entanto, é preciso tomar cuidado, pois mesmo as pedagogias críticas estão
implicadas em mecanismos difusos de regulação, controle e poder.
O

processo

pedagógico

é

desenvolvido

com

base

numa

prática

dialógica,

problematizadora, socializadora e globalizadora, tomando a visão de mundo do aluno/profissional
em formação como ponto de partida e enfatizando sua atividade como agente capaz de construir
seus próprios conhecimentos sobre a realidade social, a partir da análise teórica e da aplicação
dos conteúdos abordados para a compreensão de problemáticas da sociedade brasileira e global.
São utilizadas as seguintes estratégias de ensino: aulas expositivas; exibição de filmes;
audição de músicas e análise de suas letras; leitura de textos clássicos, iluminados pelos olhos do
presente; aplicação dos conceitos teóricos à análise de questões da atualidade, a partir do debate
sobre notícias de jornais ou de comportamentos e situações sociais; julgamentos e seminários
sobre temas polêmicos; realização de pesquisas empíricas e teóricas sobre aspectos da realidade
social e sobre o campo específico de atuação profissional.
Edgar Morin (2000) nos alertou para a complexidade da realidade e da educação2 (cf.
DEMO, 2002) que, além de envolver aspectos relativos à realidade social, cultural, política e
econômica, inclui também os aspectos referentes aos indivíduos, complexos e multidimensionais,

2

“Há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o político,
o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre

14

15

imprevisíveis diante da diversidade de suas práticas, emoções, valores, saberes. O sociólogo
francês estabeleceu também “sete saberes necessários à educação do século XXI” (ibd), que todo
educador deve considerar em sua prática pedagógica para formar o “cidadão planetário”, a saber:
perceber

“as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão” ,

identificar “os princípios do

conhecimento pertinente, ensinar a condição humana, ensinar a identidade terrena, enfrentar as
incertezas, ensinar a compreensão e a ética do gênero humano”.
Inspirada por essas concepções, inicio o programa do curso de Sociologia Geral e de
Introdução à Sociologia abordando a temática da condição humana, considerando as últimas
descobertas produzidas pelo mapeamento dos genomas, a partir do trabalho com notícias de
jornal. Estas descobertas recolocaram o ser humano no contexto da natureza, demonstrando sua
identidade com outros seres vivos, aspecto que, diante da definição da Razão como característica
essencial da humanidade, foi esquecido. Este esquecimento tem sido responsável por atitudes de
afastamento, domínio e exploração em relação à natureza, vista como fonte inesgotável de lucros,
principalmente a partir da revolução industrial. Complementando essa unidade, apresento os vinte
minutos iniciais do filme “2001, uma odisséia no espaço”, de Stanley Kubrick, para ilustrar a
passagem do estado de natureza para o de cultura e a longa marcha evolutiva da humanidade,
desencadeada por sua capacidade de trabalho físico e mental. Discute-se, também, a relação
entre as máquinas, a tecnologia, e a inteligência humana.
Para discutir o contexto de surgimento da Sociologia, utilizo o filme “O Germinal”, baseado
no romance francês de mesmo nome. Acho importante trabalhar cuidadosamente o período de
transformações que marcam a passagem do Feudalismo para o Capitalismo, pois nele se
originaram as estruturas da nossa sociedade, redefinidas em fase de capitalismo global. Neste
filme, a luta de classes e o clima de convulsionamento político característico do período pósrevolução industrial ficam bem evidentes, favorecendo a construção de representações sobre o
passado por parte dos alunos, a compreensão deste contexto histórico e da necessidade da
criação da Sociologia, para “recuperar a ordem perdida”. A dificuldade que os alunos encontram
em estabelecer relações de conexão histórica, de causalidade e, mesmo, o desconhecimento de
fatos, processos e conceitos históricos básicos são um dos grandes problemas do trabalho com
turmas de primeiro período. A noção de consciência histórica, de memória, de passado, é
desprezada num mundo onde a juventude e a transitoriedade tornam-se as marcas mais
evidentes.
Outros filmes interessantes para se discutir o progresso científico e o desenvolvimento de
perspectivas racionalistas combatendo o dogmatismo religioso predominante durante o período
medieval são : “Em nome de Deus”, “As profecias de Nostramdamus”, “Giordano Bruno”, “O nome
da Rosa”.

o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a
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Outro obstáculo que encontro, principalmente nas turmas de primeiro período, é a
defasagem que os alunos apresentam no domínio da leitura e da escrita, competências básicas
no trabalho com Sociologia, o que dificulta a leitura e a compreensão dos textos teóricos. A
dificuldade em relação aos processos de abstração e de generalização também é grande, daí a
necessidade de utilizar muitos exemplos concretos da vida cotidiana, para facilitar a construção de
explicações teóricas e gerais.
Uma das principais dificuldades relativas ao ensino de Sociologia reside exatamente na
pluralidade de visões teóricas sociológicas existentes. É difícil fazer o aluno compreender que, na
realidade, constituem múltiplos pontos de vista e perspectivas complementares, que enfocam e
privilegiam respectivamente um determinado aspecto da totalidade da vida social. É fundamental
que o ensino de Sociologia não priorize uma perspectiva em detrimento da outra, não seja
tendencioso, pois o aluno deve se tornar capaz de realizar suas próprias opções político-teóricas.
A pesquisa é por mim adotada como princípio educativo, considerando que o
ensino/aprendizagem de uma ciência passa, obrigatoriamente, pelo ensino/aprendizagem do
“fazer científico” dessa ciência e, portanto, da produção de conhecimento. Inclusive observando o
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que deve haver nas instituições
de ensino superior no Brasil, segundo a legislação. Conforme afirma Paulo Freire (1999, p.32)
“não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”; estas são duas faces de uma mesma
atividade, estão em relação dialética na produção do conhecimento. No entanto, a atividade de
pesquisa numa instituição privada, num campus do interior do estado, muitas vezes apresenta
grandes dificuldades e desestímulo, diante da ênfase na função de ensino.
Proponho, assim, a realização de pesquisas empíricas como trabalhos de curso, que
também são usadas como instrumentos de avaliação. Por exemplo, na disciplina “Sociologia da
Educação”, os alunos, em grupos, realizam estudo de caso sobre uma instituição educacional do
município, buscando reunir o maior número possível de informações e de dados a seu respeito,
utilizando diferentes fontes e técnicas características da pesquisa em ciências sociais. Para tal
são realizados procedimentos como: levantamento de informações sociais, econômicas e culturais
sobre a localidade atendida pela escola; consulta aos arquivos da instituição, aos dados dos
censos educacionais do IBGE; realização de entrevistas com pais, alunos, professores, direção e
funcionários para captar sua visão sobre o trabalho desenvolvido pela instituição; observação
direta da prática escolar cotidiana, durante um período de tempo. No início do trabalho, os alunos
redigem um projeto da pesquisa, definindo a instituição, justificando sua escolha e a metodologia
utilizada e, ao seu término, elaboram um relatório final com os resultados encontrados, conclusões
alcançadas e sugestões para o aprimoramento do trabalho da instituição. Os trabalhos são
apresentados para a turma e avaliados coletivamente.

complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade” (MORIN, op.cit., p. 38).
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Paralelamente são exibidos trechos do filme The Wall, do Pink Floyd, e do filme “Clube do
Imperador” e são discutidos alguns textos e teorias clássicos da Sociologia da Educação,
abordando a problemática do “fracasso escolar brasileiro”, a partir da análise de indicadores
estatísticos educacionais elaborados e divulgados pelos boletins do INEP.

Busca-se, assim,

promover uma interação dialética entre teoria e prática e tornar os alunos produtores de
conhecimentos científicos sobre a realidade social, fornecendo-lhe um instrumental que
posteriormente poderá ser aplicado no exercício de sua prática profissional.
No curso de Direito, proponho a realização de pesquisas sobre os movimentos sociais da
atualidade, com ênfase para os movimentos presentes no município de Nova Friburgo, que
culminam com a apresentação dos resultados encontrados sob a forma de seminários. Tem sido
muito gratificante proporcionar espaços de reflexão e debate sobre movimentos e questões que
enfrentam profundos preconceitos, como o movimento negro e o movimento homossexual, ou
polêmicas, por questionaram o próprio caráter da propriedade privada capitalista, como o
movimento dos sem terra. Procuro ressignificar o conceito de comportamento desviante a partir do
estudo da atuação dos movimentos sociais, grupos que apresentam comportamentos que
questionam as normas, ou seja, desviantes, quando lutam pela defesa ou conquista de direitos
essenciais da cidadania, esvaziando seu conteúdo negativo e evidenciando seu potencial
transgressor e transformador das estruturas sociais. Os componentes do grupo devem apresentar
argumentos em defesa e contra o movimento social pesquisado, desenvolvendo a capacidade de
argumentação e de reflexão sobre os diferentes pontos de vista que estão envolvidos na
complexidade da interação e da resolução dos conflitos sociais. A atuação dos movimentos
sociais é previamente contextualizada através do estudo das principais características da
sociedade global, relacionando o capitalismo do século XIX com sua atual fase de
desenvolvimento.
Complementando a discussão referente ao conceito de desvio e aos instrumentos de
controle social, utilizo o filme “Policarpo Quaresma, o herói do Brasil”, baseado na obra de Lima
Barreto. Aproveito o filme para promover uma discussão sobre algumas das estruturas da vida
política brasileira, como o clientelismo e o voto de cabresto, a participação dos militares e as
diferenças entre ditadura e democracia.

Finalmente, procuro fazer da avaliação um processo contínuo, envolvendo a participação
do aluno no desenvolvimento das atividades propostas, mas tendo na prova escrita individual o
seu principal instrumento, em virtude das exigências do contexto institucional mais amplo da
universidade. Nessa prova, além do domínio de alguns conceitos teóricos essenciais, busco
avaliar a capacidade de aplicação dos conceitos usados para analisar e discutir algumas
problemáticas e apresentar um posicionamento pessoal em relação às mesmas.
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V - CONCLUSÕES
A disciplina acadêmica Sociologia no Ensino Superior é extremamente importante, nos
diversos campos profissionais, pois qualquer especialização profissional é desenvolvida no
contexto de uma realidade social e está sujeita a determinações econômicas, políticas e culturais
mais amplas, das quais o agente deve estar consciente além disso, muitas ações dependem das
características sociais e culturais das populações sobre as quais se vai atuar.

Isto é válido

principalmente para aquelas profissões que lidam diretamente com fatos e agentes sociais, como
o campo do Direito e o da formação de educadores (professores e gestores), que só podem ser
compreendidos de forma contextualizada, pois seu sentido se constrói tendo como referência
geral a tessitura e o dinamismo das diferentes forças que constituem o mundo social humano.
As disciplinas realizam uma mediação entre os indivíduos e a realidade a ser
compreendida e explicada, e cada uma delas possui um discurso próprio, determinadas atitudes e
procedimentos específicos, que seu ensino deve desenvolver nos indivíduos. O ensino das teorias
sociológicas educa o “olhar” e o “ouvir” dos sujeitos, que passam a ser direcionados por estes
referenciais, selecionando e enfatizando certos aspectos, ao realizar sua leitura da realidade
social sob a perspectiva teórico-científica.
Seria

interessante

realizar

um

levantamento

para

identificar

as

condições

de

desenvolvimento do trabalho pedagógico em relação à disciplina Sociologia, nos currículos do
Ensino Superior brasileiro e verificar seu sentido predominante, encarando o estudo da disciplina
das disciplinas escolares associado à visão da universidade enquanto uma instituição dotada de
autonomia relativa, como uma totalidade em que o cultural e o social se apresentam mediatizados
pelo pedagógico, buscando compreender seu cotidiano. No entanto, este estudo deve ser
contextualizado na história da educação e da história cultural e intelectual do país (e do mundo).
A reflexão sobre o campo de uma disciplina acadêmica, como a Sociologia, sobre os
fatores que intervêm na sua formação e constituição, suas particularidades, seu lugar no processo
educativo e sobre critérios para seleção e organização é fundamental para a desmistificação de
certos pressupostos e prescrições e para a elaboração de propostas curriculares que permitam a
circulação de vozes e sentidos até então ausentes dos currículos acadêmicos.
É essencial introduzir nos programas a problemática referente aos movimentos sociais que
lutam pela conquista de direitos, efetivando a cidadania e possibilitando a transformação da ordem
vigente. Principalmente no caso daqueles movimentos que despertam profunda polêmica, pois
quando se abordam questões como relações entre gêneros ou raciais, a visão científica entra em
choque com os preconceitos e valores do senso comum. A introdução e circulação de produtos da
indústria cultural, como músicas, reportagens e notícias, filmes, a exemplificação dos conceitos
teóricos a partir de atitudes, comportamentos e eventos próximos à realidade cotidiana dos alunos
também são medidas que visam despertar o interesse dos alunos, revelando a real significação e
utilidade dos conceitos teóricos: proporcionar a compreensão da realidade social, próxima ou
distante.
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Como os significados e vozes que circulam na escola e na sociedade como um todo
expressam determinados grupos e interesses sociais hegemônicos, com mais poder no conjunto
das relações sociais, políticas, ideológicas e econômicas, as decisões sobre o quê, o como e para
quê ensinar, envolvem, além dos aspectos técnicos e pedagógicos, profundos valores éticos,
estéticos, morais e políticos. Dessa maneira, nosso trabalho como educadores possui efeitos
práticos na construção das identidades individuais e coletivas contribuindo para reproduzir ou
transformar estruturas sociais. Cada um de nós, educadores e cidadãos, é responsável por
perpetuar um padrão de organização social injusta, se não se comprometer com a participação
na criação de “um mundo melhor”.

A educação sozinha não transforma realidades sociais, mas

sem ela é impossível se construir um novo “ser humano” e uma “nova sociedade”.
Ser um educador no contexto do início século XXI é uma tarefa difícil, que oferece
enormes desafios, diante das múltiplas e rápidas transformações que caracterizam nossa
sociedade globalizada e que impõem necessidade urgente de repensar os currículos e programas
das disciplinas e redefinir os papéis dos agentes nelas envolvidos: Direção, coordenadores,
professores, alunos...
É importante questionar a racionalidade exata e cientificista proposta pelo Positivismo, a
pretensa objetividade das “verdades” que produzem a falsa idéia de que a realidade é, em si
mesma, racional e previsível; que a história segue um curso linear de desenvolvimento; que o ser
humano é um indivíduo totalmente livre e autônomo...O aluno deve adquirir a visão da
complexidade da realidade.
A democracia não deve mais ser vista como a homogeneização de todos (“todos os
homens são livres e iguais”), mas como o direito à diversidade, a liberdade de “ser diferente”
daquilo que é postulado como “normal” e “adequado” pelos interesses dominantes. Implica a
circulação no contexto da instituição educacional de significados e vozes até então silenciados por
serem considerados inferiores, por representarem visões de interesses subalternos.
Cada professor deve fazer suas escolhas conceituais e temáticas dos a serem ensinados
conforme a realidade específica em que atua, suas afinidades teóricas e áreas preferenciais de
estudo, mas procurando partir da realidade social do aluno e considerando o caráter temporal,
transitório e a complexidade dos saberes e da realidade.
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