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Resumo
O objetivo deste trabalho é debater a associação entre ensino de Sociologia e pesquisa no Ensino
Básico. Para tanto, considera-se o processo de realização do projeto “diagnóstico escolar” elaborado
pela professora de Sociologia do Ciep 175 – José Lins do Rego com a colaboração de alunos da 3ª
série do Ensino Médio. Trata-se de pesquisa em andamento realizada na referida escola estadual do
Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. A pesquisa consiste na aplicação de questionário semiestruturado a 9 turmas da 1ª série do Ensino Médio regular, visando o conhecimento da comunidade
escolar. Propõem-se saber quais perspectivas têm alunos que terminam o Ensino Fundamental e
ingressam no Ensino Médio. Procura-se elucidar a que se deve o baixo aproveitamento, quais as
perspectivas de futuro dos estudantes pesquisados e de que modo tecnologias como a internet
podem interferir no desempenho escolar.
Introdução
Na perspectiva sócio interacionista que orienta nossa prática de ensino, consideramos que o
professor é um mediador entre os conhecimentos acadêmicos e a realidade social em que se
encontra o aluno. Por este motivo, dar aulas de sociologia no Ensino Médio está diretamente
implicado ao ato de ensinar alunos a pensar sociologicamente as questões que envolvem o seu
cotidiano. De tal modo que os alunos possam ver de maneira mais profunda o mundo em que vivem
(Tomazi, 2008).
Este trabalho é fruto de um esforço de mediação pedagógica envolvendo ensino e pesquisa.
Trata-se da apresentação de uma parte do conhecimento que produzimos no Ensino Médio após a
realização de pesquisa exploratória numa escola pública estadual do Rio de Janeiro. A proposta
considera, portanto, a possibilidade metodológica de conciliar ensino e pesquisa no Ensino Básico,
considerando os desafios e as possibilidades desta articulação. A atividade foi formulada e realizada
no ano de 2010, pela professora de sociologia com a preciosa colaboração de alunos das turmas do
3o ano do Ensino Médio do Ciep 175 – José Lins do Rego, região da Baixada Fluminense local
habitado por pessoas de baixo poder aquisitivo e de classe média baixa.
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A empreitada teve início por uma oportunidade aberta pela direção da escola por ocasião da
reunião de planejamento escolar em fevereiro de 2010. Recém ingressa na escola, a professora de
sociologia participou do evento, onde foram apresentados os projetos já existentes e os que a escola
gostaria de realizar ao longo do ano. Entre as últimas estava a proposta de fazer um diagnóstico
escolar, para saber um pouco mais sobre a realidade da escola.
Haja visto os métodos, técnicas e teorias que a sociologia já desenvolveu, assim como a
proposta mesma desta ciência o sentimento era de que deveria topar este desafio. O fato de
Sociologia da Educação não ser propriamente a especialidade de pesquisa desta docente seuqer foi
um impedimento à concretização do trabalho. Primeiro, por ser a escola uma importante instituição
social e pelo fato de se tratar de uma pesquisa sobre uma comunidade, tópicos relevantes à
Sociologia. Segundo, por auto afirmação enquanto profissional da disciplina. Desde que a
Sociologia ingressou na matriz curricular da Secretaria Estadual de Educação enquanto disciplina
compulsória nas três séries do Ensino Médio, obrigatoriedade efetivamente cumprida a partir de
2010, ouve-se críticas a esta mudança. Alunos e professores reclamam da redução de carga horária
de português e matemática, matérias que constam nas avaliações periódicas da qualidade de ensino,
o SAERJ. A inclusão de um tempo semanal de Sociologia na 1a série do Ensino Médio regular,
mais dois tempos na 2a série fora os dois da 3a série, afora Filosofia que teve a mesma ampliação
de carga horária, incomodou. Soaram como mais uma atribuição autoritária do estado. Para os
alunos era mais uma matéria que não sabiam 'para quê serve'. Achavam que não precisavam de nada
disso e que, os dois tempos de Filosofia na 1a série e outros dois de Sociologia na 3a série não
precisavam de alteração.
A resistência, sobretudo a dos alunos, impulsionaram o engajamento no projeto. Era
necessário mostrar que a sociologia na escola tem a sua razão de ser, dentro e fora da sala de aula.
Sem financiamento nem pagamento adicional por parte do estado, mas com apoio das instâncias
superiores da escola,

contando com as propostas e reflexões de profissionais que pensam a

reinserção da da disciplina, iniciamos a elaboração de um projeto de pesquisa exploratória
exequível.
A direção da unidade escolar desejava uma pesquisa sobre toda a escola. Mas sabíamos que
era inviável fazer um bom trabalho em um curto espaço de tempo e sem recursos. Por este motivo,
a pesquisa consistiu na aplicação de um questionário semi-estruturado a 9 turmas da 1ª série do
Ensino Médio regular, visando o conhecimento da comunidade escolar. Propomos saber quais
perspectivas têm alunos que terminam o Ensino Fundamental e ingressam no Ensino Médio.
Procuramos elucidar a que se deve o baixo aproveitamento, quais as perspectivas de futuro dos
estudantes pesquisados e quais fatores podem interferir no desempenho escolar.
Entendemos que todas as séries escolares são importantes na formação do aluno, mas foi

preciso escolher uma delas para dar início à pesquisa. Como dispúnhamos só da nossa boa vontade
e interesse de melhorar o ensino ofertado pela escola, decidimos escolher apenas uma das séries
escolares para iniciarmos uma pesquisa qualitativa em busca da causa dos baixos desempenhos e da
aparente falta de perspectiva e motivação dos alunos em se empenharem na atividade escolar.
Alguns fatores nos levaram a escolher o 1o ano do Ensino Médio do turno da manhã:
*É uma série que, segundo estatísticas nacionais, apresenta um alto índice de evasão escolar;
*A princípio, a entrada no Ensino Médio não é considerada obrigatória pelo governo. A
escolaridade mínima que o governo deve prover e garantir segundo a Legislação Federal é até o
Ensino Fundamental. Logo, supomos que o aluno que adentra o Ensino Médio espera algo mais da
escola do que ser meramente alfabetizado, isto é, saber ler, escrever e realizar operações
matemáticas básicas;
*Houve um alto índice de reprovação no colégio nesta série no ano de 2009, resultando na criação
de 9 turmas de Primeiro ano em 2010. O que nos leva a perguntar as razões para terem ocorrido
tantas reprovações;
Buscando hipóteses que nos levassem a entender porque um colégio com a estrutura física
como a do Ciep 175 tem alunos com tão baixo desempenho, optamos por realizar uma pesquisa
exploratória. Afinal, o colégio possui datashow, internet, biblioteca com vídeos e áudios, ar
condicionado, oferece almoço e tem um espaço limpo e agradável. Embora o colégio tenha esta
estrutura física privilegiada, se comparado a outras unidades da rede estadual de ensino do Rio de
Janeiro, os alunos não apresentam bons rendimentos.
Em primeiro lugar, realizamos uma pesquisa empírica junto aos professores do colégio que
lecionam nas turmas de 1o ano do turno da manhã. O objetivo foi obter mais informações.
Buscávamos saber se a percepção dos outros professores era a mesma que a nossa, de que há a falta
de interesse e de perspectiva por parte dos alunos é generalizada. A conversa com os professores,
ocorrida durante o primeiro conselho de classe também nos permitiu participá-los da nossa intenção
de pesquisa, além de incorporar todos os interessados em contribuir voluntariamente para a
consecução da mesma. Entendemos que esta questão compete a todos, mesmo aos que por razões
diversas não puderem contribuir ativamente.
Em segundo lugar, achamos que seria pertinente envolver os alunos do 3o ano do Ensino
Médio na Pesquisa. Eles são mais velhos e mais maduros do que os alunos do 1o ano. Ao envolvêlos em uma pesquisa sobre desempenho escolar e perspectiva de vida, nós os incentivamos a

conhecer a comunidade em que se inserem, além de participarem ativamente da mesma, a refletirem
sobre o futuro para além da escola e no que os motivou a chegar até ali. Eles foram convidados a
lembrar do que achavam sobre a escola quando estavam no Primeiro ano. Consideramos ainda que,
por serem mais jovens que nós e um pouco mais maduros que os colegas ingressantes no ensino
Médio, eles teriam a possibilidade de ajudar a formular perguntas que falassem diretamente a língua
dos alunos mais jovens, o que ajudaria a entender os outros colegas de uma geração bem próxima.
Assim, os estudantes de Terceiro ano nos ajudaram a formular perguntas mais inteligíveis aos
colegas do 1o ano, além de terem a satisfação de aprenderem a realizar pesquisas, podendo
apresentar suas ideias e contribuir para melhorarem a própria escola. Acreditamos que este pode ser
uma maneira de valorizar a ação participativa do aluno.
Portanto, a primeira etapa de realização da pesquisa foi a redação do projeto. A segunda
etapa trata da formulação das nossas categorias de análise, as quais resultaram em hipóteses sobre
os fatores que podem interferir no desempenho escolar resultando em desinteresse e desmotivação
pelo ato de estudar. Além da pesquisa exploratória realizada por meio da aplicação de questionário
contendo 33 perguntas e perfil elaborados pelos alunos da 3ª série do Ensino Médio junto com a
professora de Sociologia, o levantamento de fatores foi obtido a partir de conversas com professores
de outras disciplinas e de debates em sala de aula nas três turmas do 3o ano do Ensino Médio e na
1001, 1002 e 1003.
Primeira parte da pesquisa: elaboração e aplicação do questionário
A diretoria do colégio separou o primeiro Conselho de Classe do 1o ano do Ensino Médio
em duas etapas. Na primeira estariam os professores que trabalham nas turmas 1001 até 1004. Na
segunda, reuniram-se professores das turmas 1005 até a 1009.
Em conversa com os professores da primeira etapa, fizemos dois cortes analíticos entre as
turmas. As turmas 1001 até a 1005 são compostas por alunos mais novos. Da 1006 até a 1009 estão
os alunos mais velhos. A distribuição de alunos por turmas é realizada em função de um critério
estipulado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e que o colégio adota. A turma
dos alunos mais velhos concentra, portanto, os alunos repetentes, enquanto nas turmas 1001 até
1004 quase não há repetentes.
Em função destes cortes, perguntamos se percebiam diferença de perspectiva e de
desempenho entre os alunos mais velhos e os mais novos, considerando os recortes por turmas.
Questionamos as razões que levariam os alunos mais velhos a terem repetido série. Os alunos da

1006 e 1007 foram julgados como “rebeldes sem causa”, imaturos, infantis. As turmas 1008 e 1009
geraram suspeitas de que teriam um alto índice de evasão ao longo do ano, pois concentra o maior
número de repetentes e alunos que trabalham. Em particular, os alunos da turma 1009 foram
apresentados “pessoas muito comprometidas com o trabalho”, portanto, estariam menos
comprometidas com o estudo. O baixo nível de leitura dos alunos destas séries também foi
lembrado. No que se refere aos alunos mais novos, a turma 1003 foi lembrada como sendo a turma
mais interessada, madura e bem comportada.
Os professores que se manifestaram durante a primeira etapa do Conselho alegaram que os
fatores que interferem no desempenho escolar dos estudantes são:
•

falta de apoio familiar e a importância que a família dá à escola;

•

trabalho, pois este gera repetência;

•

o aluno que é exposto a condições violentas;

•

aulas desinteressantes;

•

baixo nível de leitura
O último tópico, “aulas desinteressantes” gerou todo um debate de como as aulas poderiam

se tornar mais interessantes, como utilizar mais recursos audiovisuais, tais como os filmes, as
músicas e os livros (a Enciclopédia Barsa) recém adquiridos pela escola.
Os professores da segunda etapa fizeram apenas algumas considerações gerais sobre o
assunto e preferiram adiar o debate para outra oportunidade.
Após a conversa com os professores, começamos um debate sobre educação com os alunos
do 3o ano visando saber o que achavam sobre as causas do mau desempenho de alunos no Ensino
Médio. Lemos na aula de Sociologia um texto que trata de como a escola faz parte de uma
engrenagem maior da sociedade. Outro texto se refere à competição escolar por uma vaga no
Ensino Superior e como as expectativas da família interferem no desempenho do estudante.
Debatemos os textos. Em seguida, os alunos foram apresentados a proposta de fazerem uma
pesquisa sobre educação ou sobre meio ambiente, dois projetos da escola neste ano. Depois deles se
auto - organizarem em grupos de 5 a 6 pessoas, sugerimos que os grupos que optaram por fazer a
pesquisa sobre educação respondessem a duas perguntas:
1- Quais os fatores que afetam o desempenho escolar?
2- Como podemos transformar estes fatores em perguntas?
Os fatores apresentados pelos estudantes foram gerais e não se detiveram particularmente ao
colégio e sim a impressões gerais sobre as causas da falta de interesse e desestimulo na hora de
estudar:
•

gravidez

•

problemas pessoais de ordem afetiva

• família
• localização da moradia
• saúde, drogas
• problemas econômicos
• desorganização da escola
• professores despreparados
• falta de laboratório de química
• baixa qualidade do material escolar (livros didáticos não explicam)
• problemas na localidade da escola (ex:morro, favela,etc)
• escola com estrutura precária ( pouca luz, infiltrações, falta d'agua)
• falta de dinâmica de alguns professores
• a falta de interesse de alguns alunos
• falta de paciência de professores em relação a estes alunos
• a competição injusta para chegar ao ensino superior
• dificuldade de acesso a algumas escolas da rede pública
•

as matérias que após o Ensino Médio alguns alunos nunca mais usarão desestimulam a
dedicação a aprender

•

emprego

•

estrutura familiar (briga, pais analfabetos)

• horário ( quem estuda de manhã e tem preguiça de acordar cedo)
• Falta de profissionais de educação qualificados;
• vícios
• bullying
• falta de investimento do governo
• falta de interesse do professor pelo aluno
• falta de incentivo
• discriminação
• infantilidade dos alunos
• mau exemplo dos professores (atraso e uso de palavras de baixo escalão)
• internet
• problemas psicológicos
Alguns grupos destacaram pontos positivos da escola, ressaltando não só o que desestimula,

mas o que os estimula a ir pra escola:
Estimulam
•

A promessa de um bom futuro;

•

incentivo familiar

• incentivo escolar
• programas do governo
• bom ambiente escolar
Outros arriscaram algumas sugestões de melhoria:
•

Contratar professores mais qualificados

•

Tornar as aulas mais dinâmicas

• Separar os alunos que querem estudar dos que atrapalham as aulas
• Incentivar e preparar o aluno para o ensino superior
• Fazer palestras para ajudar o aluno a decidir por uma carreira
• Ter alguma atração cultural que também ajude no rendimento escolar
• Mais interação aluno – professor
•

Acabar com o ano letivo

•

Fazer amizades

• Adquirir maior conhecimento para desenvolver a profissão desejada
• Motivação dos pais
Haja visto os fatores apresentados tanto por alunos quanto por professores na reunião do
Conselho de classe, foi sugerido aos alunos do 3o ano um trabalho em grupo no qual deveriam
elaborar perguntas a colegas de 1o ano considerando os assuntos recorrentes que sistematizamos
após a discussão em classe. São deles a questão familiar, as razões para a falta de interesse, as
expectativas profissionais, problemas financeiros atrelado à necessidade de trabalhar, os atrasos, as
faltas, a adequação do horário de entrada na escola à vida do aluno, o planejamento das horas de
estudo, necessidade de apoio psicológico, a relação professor – aluno, educação sexual e
planejamento familiar.
Os debates resultaram na elaboração de 51 perguntas, muitas das quais eram repetitivas. Como
seria inviável e extremamente enfadonho submeter alunos do 1º ano a tantas perguntas, após
condensarmos as mesmas em 34, elaboramos um questionário que os próprios alunos de 3º ano

ficaram incumbidos de aplicar nos 20 minutos finais das aulas dos professores que nos cederam
parte do tempo.
Da análise dos resultados
As perguntas do questionário visam descobrir os fatores que interferem no aprendizado
escolar. Conforme anteriormente informado, a elaboração das categorias se deu após debates com
colegas professores em conselhos escolares e alunos da 3a série do Ensino Médio. Estas conversas
resultaram na elaboração de 34 perguntas, das quais 4 eram apenas um perfil (idade, sexo, renda
familiar, raça). Os questionários foram aplicados em nove turmas da 1a série do Ensino Médio
Regular, as quais compõem as turmas do turno da manhã no Ciep 175 – José Lins do Rego, ano de
2010. Este relatório apresenta resultados parciais da pesquisa cujas etapas foram assistidas pelos
alunos das turmas 3001, 3002 e 3003.
Os alunos do 3o ano também participaram do processo de análise dos resultados. Embora a
professora tenha ficado com os questionários, eles contribuíram na contagem e numeração dos
mesmos. Aqueles que possuíam noções de informática participaram mais ativamente dos grupos
que digitaram os dados das perguntas fechadas. Enquanto os outros se divertiram ao enumerar em
uma folha a parte as respostas abertas.
Estes procedimentos duraram três semestres e ocorreram paralelamente às outras temáticas
do curso. Ao término das atividades do último bimestre, os alunos do 3o ano ainda foram
convidados a escreverem redações sobre o que aprenderam no curso de Sociologia e sobre a
participação na pesquisa. As redações dos alunos que participaram mais ativamente do trabalho e as
que teceram boas observações foram incorporadas ao relatório final entregue à direção da escola no
final do ano. Não foi possível concluir o relatório de 2010 com a análise de todas as perguntas
elaboradas. Detivemo-nos aos dados das perguntas fechadas e às observações dos alunos do 3o ano
para o compor o referido relatório.
Ao todo, foram analisados 248 questionários. Dos respondentes da pesquisa, 128 afirmam
ser do sexo masculino enquanto 120 alegaram ser do sexo feminino. Dentre as 34 perguntas
apresentaremos a seguir uma análise qualitativa daquela que questiona a interferência do uso da
internet no desempenho escolar de acordo com o gênero (Scott, 1995).
Quando o assunto é tecnologia e tempo de conexão on line, os homens utilizam a internet

com mais frequência e proficiência que as mulheres. Não há diferenças significativas entre crianças
e adultos no que se refere a este último tópico, ainda que os mais novos passem mais tempo
conectados à rede (Kayany at al. apud Morgado, 2003).
Dados do CGI (Comitê Gestor da internet no Brasil) mostram que em 2010 a maior parte
dos usuários navegou na internet com o objetivo de se comunicar (94%), como forma de lazer
(87%) ou para buscar informações (87%). Apenas 66% dos usuários buscavam educação (CGI,
2010). Este é mais um motivo que nos leva a pensar no quanto o uso da internet pode afetar positiva
ou negativamente o desempenho escolar.
Na pesquisa que realizamos com estes jovens que estão numa faixa etária de 14 a 19 anos, a
internet não tem interferido negativamente no desempenho escolar. É o contrário do que
supúnhamos ocorrer por conta dos excessos cometidos por esta geração que já nasce praticamente
conectada às novas tecnologias. A justificativas por esta baixa interferência está no fato dos pais
controlarem o tempo que os filhos utilizam o computador para lazer e pelo autocontrole que os
alunos alegam ter desenvolvido para dosar o número de horas que passam na internet. Além dos que
aprenderam a usar a internet não só para participar de jogos e de redes sociais, mas para pesquisar e
buscar conhecimentos.
Conforme mostrado na tabela a seguir, não há uma diferença expressiva de resultados entre
jovens que alegam ser do seja do sexo masculino ou do feminino. Do total, 32 meninas e 35 rapazes
alegam que a internet interfere negativamente no aprendizado pois ficam direto na internet e
esquecem de estudar.

Interferência do uso da internet no desempenho escolar
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Ao menos nesta escola, o que encontramos é igualdade de gênero no que se refere ao uso

das novas tecnologias e ao grau de interferência delas no desempenho escolar. O que se mostra mais
significativo é como a família ou a escola podem orientar os jovens a controlarem o tempo que
utilizam a internet e o modo como podem aproveitar esta ferramenta para adquirir ou aprofundar os
conhecimentos obtidos no espaço escolar. Uma vez que os alunos têm a oportunidade de acessar a
rede mundial de computadores, seja em casa, seja na escola ou em lan houses.
Considerações finais
A produção do conhecimento e a caracterização da realidade da comunidade escolar são
dimensões desafiadoras para a prática pedagógica no ensino médio. Porém, a prática educativa nos
permite realizar uma mudança em termos de complexidade, expressividade, linguagem e abstração
do olhar sociológico para traduzi–lo ao Ensino Médio. Este exercício pode partir da apropriação da
teoria para explicar a realidade. Ou se dar de maneira inversa, partir da realidade do mundo da vida
em direção às formulações teóricas no sentido de tornar as categorias sociológicas palatáveis ao
Ensino Básico ( Oliveira, 2011).
Lidando com a realidade que constitui e é constituída pelo sujeito, problematizamos a
construção do objeto sociológico como algo dado. Partimos do senso comum, realidade do aluno,
de tal maneira que a práxis educacional da Sociologia no nível médio os leve a perceber que o
âmbito teórico das Ciências Sociais não dista do universo da experiência (Oliveira, 2011).
Portanto, ao trabalharmos com pesquisa sobre o espaço escolar procuramos integrar
conhecimentos tanto do bacharelado quanto da licenciatura, valendo-nos tanto dos conhecimentos
específicos das ciências sociais, quanto dos pedagógicos e dos metodológicos e epistemológicos
aprendidos na formação para a docência no nível médio (Moraes, 2003).
Acreditamos que o trabalho de pesquisa no Ensino Básico contribui para formar cidadãos
críticos (Motta, 2005), dentro de uma perspectiva de cidadania ampliada, que pressupõe o
deslocamento do foco da relação entre Estado e indivíduo, no mero sentido formal de concessão de
direitos e cobrança de deveres, para pensar a relação entre indivíduos e a outros grupos que eles
pertencem sem negar a primeira relação (Dagnino, 1994). Por meio da participação em pesquisa
sobre a própria comunidade escolar, os alunos podem perceber o elo entre teoria e experiência
sociológica, ao mesmo tempo em que refletem sobre a sociedade em que estão inseridos.
Os resultados podem ser surpreendentes até mesmo para os próprios cientistas sociais
inseridos no Ensino Básico. Cito como exemplo, o comentário de um aluno que, após a aplicação de
um questionário, ficou perplexo porque um colega menino do 1o ano, assinalou a opção feminino
nas perguntas de perfil. Pode até ser que o pesquisado tenha respondido de brincadeira. Mas pode
ser que não. O que acarreta num problema metodológico para as ciências sociais. De uma lado

tratamos de cultura, discriminação e oposição à homofobia, por outro lado, continuamos a
reproduzir questionários em que gênero se reduz a opção sexual dominante na sociedade,
promovendo uma dicotomia que não contempla excluindo outras possibilidades. E isto não se deve
apenas pelo fato da elaboração do questionário estar atrelada a uma concepção teórica de gênero
que pressupõe a relação entre feminino e masculino. O modo como perfis de questionários de
pesquisa retratam o sexo entre feminino e masculino é forma canônica. Se formos além, nos
questionaremos ainda o quão profícuo seria criar uma polêmica em um questionário escolar cuja
proposta não fosse exatamente a de criar um debate sobre opções desviantes no exercício da
sexualidade.
Essas são algumas reflexões e descobertas que podemos fazer a partir da nossa prática de
conciliação entre ensino e pesquisa no Ensino Básico. Deslocando a possibilidade de um modelo
formativo que separa ensino e pesquisa, teoria e prática para outro que pressupõe a correlação entre
os mesmos, consideramos que o papel do professor e do cientista social enquanto docente está numa
dimensão que não é meramente didático – pedagógica e sim social por excelência (Handfas, 2009).
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